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NUNTEM PAJ OJu niis muj noj uj u nco
ĉ u  vin ne  mirigas la fakto, ke grava parto de  la grandaj 

industriaj p rogreso j plenum itaj en la dauro  de  la lastaj jaroj 
estis  tuj de  ia kom enco senligitaj po r  la milito, po r  la 
organizita  kaj s tu lta  h o m b u ĉad o !  Teknikaj progresoj, kiuj 
Sajnis aparte  taugaj po r certe kaj klare pruvi la superecon 
d e  la hom a g en to ,  estis  malaltigitaj kaj m a ln o v ig ita j  ĝis 
tia g rado , ke je ĉiu nova  elpensajo  oni tim trem e m altrank
viligas, kiajn preteksto jn  uzos la arm eo por a lproprig i al si 
tiun p ro g reso n ; oni preskaŭ deziras, ke la elpensajo  restu 
nekonita , prefere ol servi po r  tio , kio plej bone  karakter
izas la hom an  bru tecon. Iom p o s t iom oni antaŭtim as la 
novajn  elpensajojn, kiam oni pensas pri ilia militista uzado.

ĉ u  mi tro g ran d ig as?  Perm esu , ke por apogi tiun ideon 
mi citu —  se  ne  tre multajn faktojn — almenaŭ kelkajn 
konvinkajn  ekzem plojn elĉerpitajn el la sperto  de la lastaj 
jaroj, ĉ i u  rem em oras, ĉu ne, pri la unuaj velocipedoj, la 
unuaj m otorveturiloj kaj -boatoj. Nu, ni rimarku unue, ke 
antaŭ ol la au tom ob ilo  estis tia, kia ĝ i  nun  estas, antaŭ 
eĉ ol ĝ i estis  perfektigita tiel, ke ĝ i povas venke konkuri 
kun la Cevalo, la arm eo kaptis ĝin, jam  form is korpusojn  
de  aŭtom obilis to j kaj ciklistoj, kaj per tio  kreis novajn 
karie ro jn ; nur, kelkajn jarojn  pos te , sekve de  novaj teknikaj 
perfektigoj, la rapidaj mekanikaj veturiloj estis enkondukitaj 
en la ĉiutagan vivon.

La deziro  certigi la militistan superecon a tingas  ankaŭ 
la sporton  kaj ĝ iajn  perfektigojn. Mi m em oras pri la apero 
d e  la uunaj skiistoj kaj pri la tu j poste  publik ig ita  novajo, 
ke armea ko m is iono  sin serioze okupas pri la enkorp igo  de
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skiistoj en la regu la  arm eo. Ni ja scias, ke de  tiam  la p li
multaj arm eoj formis korpusojn  de  skiistoj. Iam, la m itigita 
m o n d o  eksciis, ke S-ro Marconi praktike so lv is  la problem on 
de  la radiotelegrafio. Kian eraron farus, kiu im agus, ke 
tiu mirinda fizika progreso , pri kiu sentis  sin fiera la h o m 
aro, estus  en tuziasm e akceptata de  la civila logantaro , k o m 
pletigita kaj perfektigata de  la teknikistoj! Malpli ol tri 
jarojn poste , la plimultaj armeoj posed is  radiotelegrafiajn 
s tac io jn ; nur pli malfrue, m ulte  pli malfrue, oni ekpensis 
servigi tiun elpensajon por pacaj celoj, kaj nur poste  —  
antaŭ ses jaroj —  oni eksciis, ke ia ŝipoj e s to s  ligataj kun 
la m arbordo  per stacioj M arco n i; fine, oni estis decidinta 
uzi tiun mirindan kom unikilon po r la bon o  de  la hom aro, 
ne sole po r mortigaj militoj.

J e  la proksima m onato  julio, sep  jaroj e s to s  forpasintaj 
de p o s t  la unua granda sukceso de  aerŝipo Zeppelin . Mi 
ankoraŭ m em oras pri la g randega  en tuziasm o, k iun  elvokis 
la flugvojaĝoj de  ia fama elpensinto. La hom o, e s tro  de 
I’ a e ro :  tio estis  penso  alloga, kiu ne  povis n e  kortusi kaj 
entuziasm igi la h o m o n  ĝ is  la profundeco de lia animo. 
Oni facile antaŭvidis la senfinajn eblaĵojn, kiujn ekm ontris  
la regado super la aero, ĝ ian  gravecon por la generala 
p rogreso  de  la civilizacio kaj la feliĉo de  la hom aro. Oni 
jam prezen tis  al si la aerŝipon kiel ilon por frataj in ter
popolaj interŝanĝoj, oni ekvidis la forigon de  la doganaj 
baroj, oni ekpensis pri a lproksim igo  de  la popoloj, m a l
longe  o n i . . .  eraris!

En sep jaroj, aerŝipo  Zeppelin  farigis nen io  alia ol 
aparte perfektigita detruilo. La m aŝino, kiu Sajnis difinita 
p o r  alproksim igi la hom ojn  super la landlimoj, kontraue 
am asig is  barojn  inter ia h o m o j:  anstataŭ faciligi Iliajn reci
prokajn  kom unikojn , la internacia ju ro  de  la aernavigado, 
kiun revis ni la op tim isto j, farigis nova rim edo p o r  defendo 
kaj iz o l ig o ;  ansta taŭ  faciligi ia internaciajn rilatojn, la aer
nav igado  ilin m alhelpis kreante novajn barojn.
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Iam estis plenumita la plej intima dezirego de ia hom
aro, ĝia, plej sentima kaj nobla revo, ia plej sekreta el ĝiaj 
antaŭsentoj. Kio dum jarmiloj estis ia plej aita el ĝiaj 
aspiroj, tio estis realigita de ia mekaniko: la aviadilo aperis, 
kaj hometoj facile kaj lerte ekflugis tra ia malpeza kaj blua 
imperio de Eolo. La homoj flugis! En malmultaj jaroj ia 
aviado plenumis tiel surprizajn progresojn, ke de la ironia 
rideto sin detenis la plej pesimistaj, la plej malfidemaj. 
Efektive, ia aviadilo estis realiginta eblecon de mirindaj 
komunikoj.

Denove ni estis tiel naivaj por esperi, ke la plej bela e! 
la modernaj elpensajoj servos por la riĉigo kaj feliĉigo de 
la homa gento. Ni revis pri sciencaj esploroj, kiujn unua
foje la aviadilo permesus realigi; ni kredis, ke tiu maŝino 
fariĝos internacia komunikilo por la profito de la komerco 
kaj de la ĝenerala paco, ni jam vidis, ke la aeroplano far
iĝos la plej rapida kaj rekta helpilo en okazo de akci
dentoj kaj katastrofoj; ni vidis en ĝi rimedon praktiki la 
sporton, la plej belan, la plej noblan sporton — kaj denove 
kaptis ĝin la milito, kaj denove ĝin unuafoje praktike uzis 
la kolektiva hombuĉado. La aviadilo esias klasigita, kaj 
hodlaŭ estas konsiderata kie! terura armilo je la servado de 
la plej stulta neniigo de la homaj vivoj.

Tiel, oni fine demandas sin: ĉu necesa estis tia pli
gravigo de la milito per la teknikaj modernaj procedoj? ĉu  
vere dezirindaj kaj ^ojigaj estas tiuj elpensoj, kiuj faras la 
militojn pli sangoplenaj kaj pli kruelaj, kaj nuntempe celas 
nur la detruadon?

Facile mi povus plimultigi la nombron de la ekzemploj. 
Nenio estus pli facila, ol pruvi, ke Cian iom gravan elpenson 
la armeo studis kun tute speciala zorgo, ke sian gravecon 
ĝi akiris nur dank’al tio, ke la armeo uzis ĝin. Oni konfesos, 
fce tiu fenomeno ne estas digna je progresinta civilizacio. 
Kaj ta m e n ? ...

Jes, sendube, la elpensinto nenion povas sen la kredito; 
nur tiuj, kiuj havas multe da mono, kiuj estaa kapablaj 
konfide atendi la rezultatojn de longaj eksperimentoj, povas 
doni tiun krediton, laŭ necertaj planoj, laŭ himeran revoj, 
laŭ kvazaŭaj kambioj, kies templimo ne estas fiksebla, kies 
elpago eĉ estas necerta. En nia epoko, nur la militarismo 
estas sufice riĉa por tion fari. ŭ i  efektive povas pagi: al si 
tion, kio al neniu alia estas permesebla; dum Cia alia ad
ministracio estas devigata raporti pri la uzo de Ciu monero, 
ĝi povas elspezi grandegajn sumojn en la supera intereso I 
de la patrujo, por la nobla celo de la nacia defendo , . .  
Estas permesite al ĝi konstante fari senfruktajn eksperimentojn, 
disponi gravajn kreditojn kaj laborigi multnombrajn elpens- 
istojn; ĉu rezultas io aŭ ne, neniu pri tio ĝin faras responda. 
La elpensisto sola, kiam li ne estas sufice riĉa por realigi 
siajn projektojn per propraj monrimedoj, estas ligata je unu 
sola kreditoro. Li ne sole sercas aliloke la ekspluat-kapitalon 
necesan por la valorigo de liaj intelektaj kapabloj, sed 
ankaŭ ĉiujn materiajn kaj moralajn helpojn necesegajn por lia 
vivo: en la militarismo la elpensisto trovas sian solan monan 
apogon, kaj krediton la militarismo povas doni nur pro tio, 
ke ĝi fakte profitas financan senrespondecon.

En tiu rilato, tipa estas la ekzemplo de S-ro Zeppelin, 
kvankam ĝi ne prezentas izolan fenomenon. S-ro Zeppelin 
dedicis homan vivon kaj gravajn rmajojn por la realigo de 
siaj sentimaj revoj. Oferinte sian havajon li atingis sian 
celon; sed la fiera aerŝipo estus restinta vana provo, se la 
militarismo ne estus kaptinta ĝin kaj monhelpinta S-ron Zep
pelin por daŭrigi la eksperimentojn.

Same, oni povas certege veti, ke la aviado estus an
koraŭ en infaneca periodo, sen la militistaj administracioj, 
kiuj komprenis, ĝis kia grado ĝi povas utili, kaj faciligis 
giajn progresojn. Niaj plej bonaj aviadistoj nun mortus de

malsato, se ili ne ricevus helpon de la armeo, Ĉar ekste  
ĝi neniu interesigus pri ili. Nur pro tio, ke la armeo! suverene 
disponas grandegajn sumojn, Hi povas helpi la uzon de tiaj 
ĉefgravaj elpensoj, Idei estas 2a aviado. Ni rimarku, Jte la 
kreditoj, kiujn disponas la militiste] administradoj estas 
proksimume ĉiam la samaj, sendepende de Ja samtempa 
monkomerco kaj de la ĝenerala ekonomia situado. La 
militistaj elspezoj ĉiam estas sur la unua vico; nur post 
kiam la armeo estas provizita, oni pensas pri ia dvila log
antaro ; la agrikulturo, la industrio, la komerco kaj ia metioj 
vivu, kiel ili povas; Ĉiuokaze la armeo tuj elprenas tion, 
kion ĝi bezonas. La armeo ĉiam havas krediton; tial, ĝi 
konstante povas doni ĝin al la elpensistoj.

Tia situacio unuavide Sajnas iel pravigi la militarismon, 
ĝin preskaŭ senkulpigi, ĉar la naivuloj povas d iri: .Tio 
estas bona, ĉar parto de la sumoj englutitaj de la milit
arismo, reale servas por la progreso de la dvilizado; ni ne 
devas bedaŭri tiun monon, kiu estas uzata por util^ celoj. “ 
Sed rigardante pli proksime, oni ekvidas la sofismon. La 
militarismo okupigas nur bri la elpensajoj, pri kiuj gi iel

tekniko de la mido.; ali
parte ĝi forigas la elpensojn de ilia civiliziga celo, de la
servado al la vivo, kaj ilin servigas por Ja morto. Cetere,
ĉar ĝi konscias pri sia administracia nerespondeco, la milit
arismo laboras neracie faj kare.
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Flanke de Ia elpensistoj, kies laboroj havas ian milit
istan utilecon, estas multaj aliaj, kiuj* ne malpli imagemaj, 
povus utili al la homaro per la rezultatoj de siaj esploroj 
kaj sia obstino. Sed por ili ne plu restas mono, ĉar. pro 
la militistaj Ŝarĝoj, kiuj premas Ĉiujn landojn, elpensaĵo pre
zentas komercan valoron nur, kiam ĝi havas definitivan 
formon aŭ almenaŭ kiam oni povis pruvi gian teorian 
valoron; sen tio neniu aferisto —  ni ne parolas pri mal
oftegaj amatoroj —  riskos kelke da mono por ĝin utiligi.

Tial, sennombraj elpensajoj, kiujn povus profiti la homa
gento. Ciujare enforgesiĝas, ne ĉar ili ne estas praktike 
utiligeblaj, sed pro manko de mono. Tio ne estas trogrand
igo. Kiu atente legas, eĉ nur dum unu jaro, ĉiujn petojn 
pri fabrikmarko en unu lando, kaj konstatas, kiom da pru
dento kaj lerteco montrigis en la amaso de la elpensajoj, kies 
leĝprotekton oni postulas, kiom da sagaceco, da intelekta 
kapablo, da civiliza dinanismo, estis elspezitaj por ilin kon
cepti kaj realigi, tiu estos malgoje surprizata fine de la 
jaro konstati, kiom malmultaj tiaj patentoj estis uzitaj. 
Kial? Ĉar plej ofte estas neeble pro monmanko ilin valor
igi por alkonduki nian civilizadon al tia industria perfektigo, 
kiun ĝi devus jam atingi: la militarismo jam akaparis Cion 
disponeblan.

’ •  •  »! %  ® * 'A

Inter ia viktimoj de la .militarismo en paca tempo, la 
penslaboristoj estas sur la unua vico; tiuj oferoj valoras 
tiujn de sanga batalo, tiom pli, ke tiu) viktimoj rekrutigas 
inter la plej utilaj kaj kapablaj homoj, inter kiuj, dank’al 
kies imagado kaj lerteco pli agrabla povus farigi la vivo 
kaj la sorto de la homoj. Al ili mi altiris la atenton, ĉar 
la pacamikaj rondoj eble tro malmulte interesigas je tiuj 
viktimoj de la militarismo, pro tio, ke ne rekte ili suferas
de ĝi. ■ -'Jv-'

•* • # •
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Al la paco servu la progresoj de Tindustrio!
i  j  ^ ’ • . * * * t  *> • • • V. . « .

C. A. Loosli. (Trad.1 A. R.)

1 El Le Mouvement Pacifiste.
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Ukraina poeto: Taras Ŝevĉenko
La 25 februaro (malnovstile) de la nuna jaro finigis 

cent jaroj depost Ia naskigtago de la glora ukraina poeto 
Taras’ ŝevĉenko. Tuta multmiliona nado pretigas inde honor
igi la helan memoron de I’geniulo, plej granda slava poeto.

Do, estu al mi permesite konatigi ia tutmondan Esper
antistan familion kun eminenta viro.

Ŝevĉenko estis vere popola poeto. Sub tio oni ne devas 
kompreni, ke li estis simpla kantisto de la popola idilia 
vivo — ne, sed ĉar li vivis en la epoko de servuto, kiam 
homo servuta estis konsiderata kiel ordinara bruto; kiam 
superulo1 .rajtis" sian servutulon laŭvole edzigi, soldatigi, 
vendi, interŝanĝi je hundo, ekzili kaj eĉ mortigi — tiutempe 
la popola poeto ne povis prikanti idilion . . . Krom tio 
ŝevĉenko mem estis filo de servutulo; do sur sia haŭto li 
sentis la tutan p^zon de 1$ servutula vivo. Lia animo suferis 
pro turmentata samsanga popolo. Kion li deziris, amis aŭ 
malbenis —  tion deziris, amis kaj malbenis tuta popolo. Li 
similis kordon, kiu sopire aŭ malgaje resonas, kiam ĝin 
mano tuŝas. ŝevĉenko kiel vere popola poeto postulis, ke 
ne estu premata popola rajto, ne estu forprenata libereco.

... . Konsciiĝul —
?' ' Ĉfuj estas en ia mondo

Adama] gefiloj.

Se ni tralegas liajn verkojn, ni vidas, ke ŝevĉenko estas 
ne nur ukraina popola poeto, sed poeto de tuta simpla popol
aro. Tiutempe, kiam li verkis, en tuta Ruslando regis ser
vuteco. „Homoj- tiam ne estis, estis nur .superuloj- kaj 
.subuloj-. En Ukrainujo ili eĉ per la lingvo diferencigis
—  estis du lingvoj: .superula- kaj .subula-. Do, en tiu 
tempo, kiam pleje regis superula .rajto- rilate subulon, 
eksonis en Ukrainujo voĉo forta, malproksimon aŭdata, pre
cipe, se oni konsideros gian eliron el brusto de subulo 
servuta, ŝevĉenko ekparolis per nova, fajra vorto, kaj lin 
komencis atenti eĉ tiuj, por kiuj ĝi ne estis langusta.

Defendante la popolan rajton, la poeto sin turnis per 
indignoplena vorto al tiuj, kiuj piedpremis tiun rajton, 
al superuloj tiutempaj: .Vi, rabistoj, la-korvoj malsataj! 
Kialeĝe, kiarajte vi per ĉies propra tero, per homoj komercas? 
Konsciiga Ĉar ne bone por vi estos !"

Kaj kvankam li vidis, ke Ĉiutage, Ĉiuhore la rajto popola 
estas malsatata, li tamen ĉiam esperis, ke „Ne longe en 
tiu Ĉi mondo ekzekutistoj regos —  venos vero, venos liber
igo". Malgraŭ tio, ke Ŝevĉenko indigne bolis kontraŭ 
ta popolaj malamikoj, li ne opiniis, ke veron on! povas 
atingi per la forto. .La amo, mildeco kaj bono, plej bela 
bono en mondo estas — fratamo* diras li en sia verko.

ŝevĉenko opiniis, ke plej ĉefa rimedo por venki la mal
justecon, malveron estas: .vorto de sankta racio", klerigo, 
ĉar kontraŭ fli neniu malbono rezistos. Kiam la popolo 
havas bonan klerigon kaj la klerigo estas farata sur natura 
grundo, en gepatra lingvo, sed ne en fremda2, tiam ĝi 
komprenos, kiu li estas kaj kio farigas Ĉirkaŭe". Kaj kiam 
ekregos tiu bona klerigo — tiam «Oni forgesos malindan 
dauran epokon, kaj renaskigos bona famo de Ukrainujo: 
kaj ekbrilos lumo trankvila, nekrepuska."

1 Tiuepoke homoj estis dividataj je du klasoj: superulo {bien
uloj, aristokratoj) kaj subuloj (servutaj virguloj). — Rim. de Vtrad.
.u . U r "  rusre&na Ukrainujo infanoj estas instruataj en rusa lingvo.
Uai fininte lernejan kurson, ili tre baidaŭ forgesas legiscion, ĉar 
dumomenta praktiko postulas de iii nur gepatran ukrainan lingvon.
— Riai. de Vtrad. 5
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Por tiu ĉi sincereco kaj amo al mizera popolo, por 
instruo Ŝevĉenko estis amata de tuta popolo kaj restos tia 
por Ĉiam t

Al vi patro — la honoro,
Dum la homoj vivos 
Dum Sun’ brilas el cielo,
Eterna memoro.

Ŝevĉenko naskigis en Kieva gubernio, en servutula familio 
la 25 februaro (malnovstile) 1814. Je la dekdua jaro li 
plene orfigis. Ŝevĉenko lernis komence Ce diakonj1, sed li 
forkuradis de unu al la alia ne trovante ĉe ili «instruon**. 
Malgranda Taraso havis krom tio inklinon pentri. Dekses
jaran Ŝevĉenkon, la bienulo, intencis fari kuiristo, sed sen
rezulte, ĉar tiu ĉi ofte lasinte kuirilaron, forkuris en la 
gardenon, kie li kaŝite pentris. Rimarkinte tion la bien- 
gvidanto konsilis al la bienulo fari Ŝevĉenkon pentristo. 
Forveturante Vilnon, S-ro Engelgardt, la bienulo, kunprenis 
ŝevĉenkon kiel .kozaketon" *. Estante en Varsovio, Engel
gardt instalis Ŝevĉenkon Ĉe pentristo, £ost jarduono Ĉe la 
alia, fama portretisto Lampi, sed baidaŭ la bienulo forvetur
igis ŝevĉenkon en Peterburgon. Tie ŝevĉenko akiris multajn 
konatojn inter verkistoj kaj pentristoj, kiuj komencis klopodi 
pri ebleco por ŝevĉenko lerni en la Pentrarta Akademio. 
Sed ĉar li estis servutulo, sen la volo de la mastro oni tion 
ne povis fari. Je la peto liberigi ŝevĉenkon, Engelgardt 
postulis 2650 spesmilojn. Pentristo Brjulov faris portreton 
de verkisto .lukovski] kaj per la mono gajnita post Ja vendo 
aĉetis liberecon por la dudekkvarjara Ŝevĉenko, kiu eklernis 
en la Akademio.

Sed fama farigis ŝevĉenko ne per pentrado, sed per 
versaĵoj, kiujn li verkis en gepatra ukraina lingvo. En 1840 
estis eldonita en Peterburgo lia libreto .Kobzarj”. En 1843 
ŝevĉenko vizitis Ukrainujon. Granda malgojo kaptis lian 
koron, vidinte .fratojn kaj fratinojn bienulaj sklavoj". *Ĉie 
rai estis — diris ii poste — kaj ĉie mi ploris."

Satvidinte propraokule, kiel .homoj ploras, interŝanĝas 
la katenojn, la veron komercas, ne estimas Dion, homojn 
junge bargas * ŝevĉenko indigne ekflamis konjraŭ tiuj, kiuj 
estis plej kulpaj en tiu homa maljusteco: bienuloj, estraro, 
liaj sampatrujanoj, kiuj, fariginte aristokratoj, rezignis ĉion 
gepatran kaj .pii kruele ol ekzekutistoj Ukrainujon krucumis."

En 1845 ŝevĉenko denove vizitas Ukrainujon. Tie ĉi 
li verkas plej bonajn siajn poemojn. Tiutempe en Kievo 
inter honesta verama junularo fondigis grupeto da homoj, 
kun celo porti al la malklera popolo scion, kaj fari liberaj 
ĉiujn sklavojn. Aligis tiun grupon ŝevĉenko. La nomo de 
Ia grupo estis: .Kirila-Metodia Societo-.

En 1847, pro denunco de studento Petrov. Ŝevĉenko 
kune kun verkisto Kulis’ kaj historiisto Kostomarov, estis 
arestita kaj metita en Petropaŭlan citadelon en Peterburgo. 
En majo de sama jaro oni pune soldatigis ŝevĉenkon kaj 
sendis en Orenburgon kun malpermeso pentri kaj verki. 
De tie oni ekzilis lin en Orskan citadelon. En 1848 li 
estis sendita al Arala maro. Nur en la jaro 1855 estis al 
li permesite skribi ; tamen ne en gepatra lingvo, sed ruse 
kaj sub kontrolo de oficiro.

Plej belaj dek jaroj, eventuale plej fruktoportaj, estas 
forstrekitaj el lia vivo. La malliberigo englutis plej valoran 
trezoron ne nur de Ukrainujo, sed de tuta slavaro, de tuta 
homaro. Nur en 1858, laciginta, maljunginta, ŝevĉenko 
ricevis la permeson reveni Peterburgon kaj logi tie sub la 
observo de polico. En Ia jaro 1859 ŝevĉenko vizitis 
Ukrainujon, kie pro denunco oni lin arestas, sed tuj liber
igas pro senkulpeco. Tiutempe li volis aĉeti pecon da tero

1 Preĝejaj p s a l m o d i o j ,  kantistoj. -  Rim. de t  trad.
* Kozaketo tiutempe: knabo-lakeo. — Rim. de r  trad.
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apud  rivero D nipro, por pasig i siajn lastajn jarojn kaj por 
esti tie  en terigota . Ankoraŭ antaŭ la ekzilo li skribis en 
sia versajo «T estam en to - :

Kiam mortos, enterigu 
Min en la steparo.
Sur monteto apud Dnipro 
lin Ukrain' kara . . .

El P e te rbu rg o  ŝevĉenko  pere de  parenco aĉetis la dezir
atan teron, sed  ne prosperis  resti su r  ĝi dum vive, nur p o s t
m orte .

La 26  februaro (m alnovstile) 1861 ŝev ĉen k o  ĉesis vivi. 
Nur unu  tago  mankis al lia vivo por vidi la liberigon de 
la servutuloj, tiun liberigon, po r  kiu li batalis kaj suferis m al
l o n g i g i t e  sian vivon, Ĉar la ekzilo plene difektis al li la 
sanon.

Enterigita ŝev ĉen k o  estis p rov izore  en Peterburgo , sed 
p o s te  liajn korprestaĵojn on i transportis  kaj reenterigis sur 
apud - Dnipra altajo, proksim e de urbo  Kanev, en Kieva 
gubern io . Multaj miloj da hom oj venas Ciujare tien por 
saluti la cindron de I 'g ran d a  viro.

En tiu Ci jubilea jaro  en Kievo, per la sum o kolektita 
inter ukraina popo lo , ĉirkaŭ 1 5 0 .0 0 0  spesm ilo j (plejparte 
donacoj egalis kelkajn spesdekojn), oni konstruos belan 
m onum enton  laŭ la projekto  de  skulptisto A. Ŝiortino, el 
Romo. Anatolo Kofi (Varsovio).

Nuntempa Maroko kaj ĝia evolucio
ii

Oni nuntem pe facile iras de  Casablanca al Marrakeĉ, la 
Cefurbo de I’ Sudo, kiun la franca arm eo okupas de  sep tem bro . 
La vojago estas tiom  pli rapida, ke oni povas  fari ĝin
— ĉirkaŭ 220  kilometroj —  per au tom ob ilo . Ne ekzistas 
veturebla Ŝoseo; eĉ en la parto  nom ata Ĉauja (Chaouia), 
kle Francujo sin establis de  kvin jaroj, oni ne ankoraŭ 
konstruis ŝoseon. Sed la indigena vo jo , apenaŭ  p libonig ita  
ĉe kelkaj partoj, estas praktike uzebla po r au tom obilo j dum  
seka vetero. Kiam pluvis oni e n m a n ig a s  en la nigra g rundo  
de  la ĉau ja . ĉ iu o k a z e  la vojaganto j kuragas fari la vojaĝon 
per aŭ tom obilo j, m albonaj m aŝinoj lueblaj en Casablanca. 
La indigenoj m em  ekŝatas tiun transportilon.

La Ĉauja reg iono  estas vasta ebenajo  ondolin ia  kaj m a l
gaja, sen arbo, kun profunda kaj peza g rundo . Preskaŭ Cie 
gi estas bone  kulturita ; ĉi tie kaj tie oni ekvidas kasbah’on, 
kiu protektas v ilaĝon . La B eduenoj drapiritaj en sia 
am pleksa m antelo , kondukante  la ŝafojn aŭ  la kamelojn, 
sensurprize vidas la au to m o b ilo n ;  jam alkutim iĝintaj al nia 
eŭropa m aŝinaro ili estas. Nur unu gravan vilaĝon oni tra
pasas, n o m e  Seltat, sam tem pe centro por la franca okupo. 
En Ia reg iono  kelkaj b ienoj estis acetitaj de Eŭropanoj, 
sed la provoj de ko lon iigado  ĝ is  nun  ne donis kontentigajn  
rezultatojn pro  la plikariĝo de la m anlaboristoj, sekve de 
la franca okupado, pro  la m anko de  komunikiloj, pro  la 
neebleco malkare venigi la necesajn ilojn au konstrum aterialon. 
Plej sag e  estas nun kulturigi per indigenaj kunuloj kaj atendi. 
P ost Khernisset, je  la unua tr iono  de  la vo jo , la g rundo  
m a l l i g a s .  Oni trovas nur m algrasajn  kam pojn , kie tamen 
la hordeo  kreskas m eze de la ŝ tono j, kaj grandajn  nekultur
itajn terspacojn, kie sin pastas  aroj da Safoj kaj kaprinoj.

kvazaŭ lago  m eze  de  la kanoj, Sajnas kovri tu tan  flankon 
, de  la ebenajo  kaj eĉ bari la v o jo n : tio  estas la afrika oku l

iluzio, la trom pem a kaj elreviga akvo  tiom  pli m alproksim - 
iĝas, kiom vi an taŭeniras. Fine, jen  D jebilet, k ie  la vo jo  

i pasas tra mallarga in term onto , in te r  ardezaj piram idoj. P o s t  
j tiu  m o n to m u ro  on i ekvidas, an taŭ  si, la m ajestan  Atlasan 

m ontaron , kaj je ĝia  p iedo  la o azon  Marrakeĉ.
Kiam, p o s t  horo j de  vojirado  tra la dezerto , on» a l

venas en Marrakeĉ, on i alm enaŭ esperas  trovi ian  belegan  
juvelon , enfiksitan en  tiu tera  kaj m algaja  g a n g o . O n i certe 
devas  m oderig i. La dezerta  ebenajo  e tend igas  ĝ is  la uedo  
Tensift, kiun trapasas S tonponto , k ie  okazis, ia 8 sep tem bro , 
la lasta batalo  de  ia m ilitkorpuso  M angin  antaŭ  la eniro en 
M arrakeĉ; poste  kom encas la pa lm arbaro , maldikaj kaj 
senplum aj palm arboj, kreskintaj en malrica g ru n d o , kiuj 
suferas pro  la malvarmaj blovoj el la nego j d e  la Atlaso, 
kaj kies daktilojn oni m alm ulte  Satas. Baldaŭ on i alvenas 
ĉe la altaj rem paroj de  la urbo , kiuj ĉe kelkaj punktoj 
abso lu te  sam lim as kun la dezerto . L a  in tem a aspek to  de  la 
urbo, ĉu se  oni p rom enas  tra la kvartalo  de  la gardenoj, 
inter altaj term uroj, ĉu se  on i erarvagas en ia kvartalo de  
la s o u l o j  inter vicoj de  butikoj, sub  kanaj po rdo tegm ente to j,  
ne modifas la unue  trasentitan  tu te  Saharan im preson. 
Sen la suno , kiu nob ligas  la kadukecon d e  la ru inigantaj 
muroj, la vulgarecon de  la metiistaj budoj kaj eĉ la m al
purecon  de la m a l l a t a j  s tra te to j, la aspek to  Sajnus sufiĉe 
m izera ; ĝi es tus  pli inda je  ia Sahara v ilago  ol je  granda 
urbo , unu el ia ĉefurboj de  la su ltanlando.

Tam en, on i n e  devus fidi je tiu unua okulrigardo, Ĉar 
Marrakeĉ, kiel restadejo  de  la riĉaj m oham etano j, kaŝas siajn 
belaĵo jn  m alan taŭ  m alpuregaj alirejoj. P o r  havi genera lan  
vidajon super Marrakeĉ, on i p o v a s  supreniri al G ueliz , Stona 
p in to  superstaranta el la ebenajo , je  la d is tanco  ekster la 
rem paro j;  de  m alproksim e ĝi Sajnas g randa  kuŝanta  leono, 
stariganta  fieran kapon  su p e r  Ia palm arboj d e  la oazo , adm ir
inda situacio de  gravega  s tra teg ia  valoro , k iun kronas 
fortikaĵeto n u n  konstruata . La vidajo estas tre vasta. 
Sude, la be lega  Atlasa m ontaro  kun  la brilegaj neĝpin to j, 
el kiuj la plej altaj atingas, oni diras, kvar mil m etro jn ; 
tiun reg ionon  ili superregas  per sia radia beleco. La suno  
flirtas en la kristaleca a tm osfero  kaj la sp egu lo  de  Ia glaci- 

j ejoj, dum  la profundaj valoj kaj unuaj m ontflankoj d ronas en 
' bluaj kaj velurecaj koloroj. Ĉe la alia flanko, norde, aperas 

la paralela m ontaro  de  Djebilet, kun m ultpintaj formoj, 
skistaj m onto j kun flankoj nudaj aŭ kovrataj de  m aldensa 
herbo , kiu su b  la rekta sun lum o  sin o rnam as je  rozkolora 
nuanco. M alsupre de la m on to , la militista kam po, sim pla 
enfermaĵo, kie la diversaj arm epartoj vivas su b  la tendo , la 
ĉevaloj s im ple  alligitaj sub  la libera Cielo, ĝ is  e s to s  preta 
sude  de  G ueliz  la definitiva militista urbo. Fine, rekte 
an taue , estas la o a z o  d e  Marrakeĉ kaj la bruna m akulo  de  
la urbo , farita el la tero  de  I’ dezerto . La tegm ento j kaj 
la m uroj sam m aniere  fasonitaj kunfandigas, kaj o n i sin kredus 
antaŭ laborajo  de  termitoj aŭ de  kastoroj, se  n e  es tu s  kelkaj 
minaretoj, kies sentim a kaj gracia  reliefo superstaras la k o n 
f u z a j n  de  la malaltaj dom oj kaj de  la plataj te g m e n to j ;  
tiaj estas la Kukubia tu ro , la tu ro  de  H assan de  Rabat, alta 
je okdek  m etroj, kvadrata  tu ro  ornam ita  de  verdaj fajencoj, 
kiu de  m alproksim e ekvidata el la ebenajo  aŭ  el la m onto , 
an taŭm ontras  al la dezertu lo , al la vo jaĝan to  el S uss  aŭ  el

P er  Ŝipponto oni trapasas Um erebia, kaj oni transiras m o n t
etaron, kiu estas la unua Stupo de Atlaso. J u  pli oni an taŭen
iras, des malpli riĉa estas la g ru n d o ;  de Ben-Guedir, ĝi 
estas dezertajo , vastega  etendado de Stonetoj, kie ialoke 
kreskas herbeto. K ontraue estas la b lueta kaj nuda m ontaro  
Djebilet, paralela a! Atlaso. Kaj tiel on i dum  horoj veturas 
rekte an taŭen , sur la senfrukta ebenajo. Tam en, akvotavolo ,

Tafilalet la belegecon de  la ĉefurbo de 1’Almoravidoj.
ĉ irk aŭ  Marrakeĉ, ekstere  kaj eĉ in terne  de  la rem paroj, 

kuŝas verdaĵo, gardenoj, videble konkeritaj el la dezerto  
dank’ al adm irinda irigada laboro . O rien te  aŭ  okcidente, 
la rigardo  a tingas  nur dezertan e b e n a j o j  senfruktan g ru n d o n  
d e  bruna arg ilo  kaj de  Stonetoj. S ed  d e  Ioko al a lia  la 
abunda  akvo  de  la profundaj fonto j estas a lkondukata  al la
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surfaco per longa subtera galerio, kiu foriras de la punkto, 
kle puto atingis la akvotavolon, kaj la rivereto, kiu elgutas 
de He, sorge diskondukita, kreas oazon, fruktodonigis gar
denojn, kulturejojn. Tiuj kvadratoj de verdajo, ĝenerale 
Ĉirkaŭitaj de tennuroj, kuŝas tie ĉi kaj tie meze de la dezerta 
ebenajo, ĉ e  la najbareco de Marrakeĉ ili farigas pli vastaj 
kaj pli proksimaj. Multaj estas la fontoj, kiuj konvergas i 

al la granda urbo, irigadas la gardenojn, provizas la fon- j  

tanojn kaj lavejojn, tre multnombrajn per bela klara akvo.
(Daurigota.) Laŭ P. Duchesne-Foumet.

Trad.1 A. /?.

La sep modernaj mirindajoj
-n

La aeroplano*
U nu el la plej mirindaj eltrovajoj de la XIX* jarcento 

estas sendube  la aeroplano. Csi estas esence el angla deveno.
E n  1809 Sir G eorges Galey publikigis raportojn pri siaj 

m odelo j, kiuj oblikve alterigis kun bona ekvilibro. Li deter
minis la pezcentron de  tiuj flugoj kaj kalkulis la pezon de 
la m otoro.

En 1842 Sam uel H enson petis  patenton por m onoplano , 
Sajne tu te  bone  konstruita -  m otoro , helico, radkadro, 
flugiloj taŭge  pendigitaj kaj fleksetitaj, kovrataj de vertikalaj
kiloj.

Kvar jarojn poste, lia ko lego  Stringfellow konstruis vapor- 
m onoplanon , kiu flugis laŭ spaco de 40  metroj. En 1868
11 konstru is  trip lanon, funkciigatan per du helicoj movataj 
de  vaporm otoro .

La aeroplano kun surmetitaj surfacoj estis patentigita de 
W enham  en A nglujo je 1866, kaj aeroplano kun kavaj su r
facoj de Philippo  je  1884 . J e  tiu epoko, P h il ippe , uzante 
ven to tubon  estis determ ininta la diversajn kavajn formojn 
d e  la flugiloj, kiuj estas analogiaj kun la plej bonaj nunaj 
konstruajoj.

La s is tem o de ia d irektadkontrolo  estis  elpensita de 
B oulton  en A nglujo je 1868 . Aliaj sistem oj pri la kon
struado  de ia flugiloj, pri ia regado  de  la ventoj, estis 
publike priskribitaj de  Ader en Francujo kaj de la aŭtoro 
d e  tiu  artikolo je 1893. Ĉe la m aŝino de Ader estis  radoj 
por la alterigo. Flosiloj en okazo  de enakvigo  estis  e l
pensitaj de Kress el Wien je 1898 . Maltullah, el New-York, 
p ren is  je  1899  paten ton  por kom pleta hidro-aeroplano kun 
du  flosiloj.

Antaŭ la fino de  1’ deknaŭa jarcento, la gazo linm otoro  
estis p roponita  po r  m ovilo  de ae rop lano ; pluraj estis 
konstruitaj laŭ tiu nova speco.

En 1898  Balzer, el N ov-Jorko, ekkonstruis po r  Langley 
rotacian m oto ron  de  kvin cilindroj, je m alvarm a aero kaj 
gazoline , kun forto de 12 Ĉevaloj, pezanta  100 funtojn. 
De tiam Manley konstru is  po r  Langley  gazolin-m aŝinon, 
kun 5 0  Cevalfortoj kaj pezo  d e  2 0 0  funtoj. Tio estis 
en la historio  de la aerop lano  la unua m oto ro , kiu plenum is 
la kondiĉojn necesajn por transportado  de  pasageroj. Ci 
estis  projektata en 1900  kaj finita en 1907  p o s t  eksperimentoj 
kun m od e lo  kvarone pli malgranda.

N otinte  la Cefe anglajn orig inojn  de  la aeroplano, ni 
povas paroli pri la progresoj enkondukitaj de la praktiko.

Citinda estas la m alpeza m aŝino de  Lilienthal en G er
m anujo, pos te  eksperim entita de Pilcher el Glasgovo kaj de 
C hanu te  kaj H erring  el C hicago, kiuj p libonig is  giajn flug
ilojn laŭ la kava form o uzata po r la biplano. Pri la unua

1 El .La Revue hebdomadaire* (Paris).
* Traduko de artikolo de inĝ. Albert F. Zahn, prezidanto de la 

Aeronautika Komisiono de la Usona Aeroklubo,

grava flugo oni p o v as  citi Ader kiu, en 1890 , flugis je 
alteco de  45  m etroj per m onop lano  sur radoj, m ovata per 
vaporm otoro  je  du he lico j; pos te  Maxim, tri jarojn poste , 
kiu faris eksperim entojn  en m ultip lano  pezanta 3 ,5  tunojn  
kaj kapabla porti unu  plian tunon . Rilate al stabileco aŭ 
longa  flugado neniu  el tiuj maŝinoj estis perfekta.

La 6  majo 1896 Langley  provis stabilan vapormotora!! 
aeroplanon, kiu flugis je 9 00  metroj. En augusto  1903 
li provis  benzinm otoran aeroplanon. En sep tem bro , la sama 
provis la unuan aeroplanon por pasageroj, kun b en z in 
m otoro , tre stabilan kaj kapablan longe flugi.

La 17 decem bro 1903 fratoj Wright flugis per aeroplano, 
kiu prenis pasaĝeron dum unu m inu to  kaj sukcese alterigis. 
En tiu tag o  tri mallongaj flugoj estis p lenum ita j; plene 
kontentigitaj estis  la atestantoj.

Dum vintro 1911 S-ro Curtiss faris la unuajn sukcesajn 
flugojn per hidro-aeroplano.

Ni koncize menciis la p rogreso jn  de tiu mirinda aer- 
komunikilo, de  giaj unuaj elpensintoj, sciencisto G aley kaj 
ingeniero  H enson , ĝ is  la nuntem paj perfektigoj. Tiu e lpenso 
estas certe ankoraŭ en infaneca periodo kaj ne tauga por 
la t iu tag a  praktiko. Tam en, la aerop lano  p lenum is brilajn 
re k o rd o jn ; ĝ i a ting is  rapidecon de 2 0 0  km. hore, supreniris 
ĝ is  6 0 0 0  m etroj, transportis  l o  pasaĝerojn , flugis  super la 
m ontoj, la m aro kaj la kontinento j, superreg is  la ventegojn  
kaj la nubojn . Kiam ĝi estos perfektigita tiel, ke gi taligu 
por tute regula servado, kiu estos  konsiderata  kiel g ia  el
p en s in to ?  Kia estas ĝia loko inter la gloraĵoj de  1’ hom a 
gen io  ?

La Radium o1

P or la tuta sciencularo la eltrovo de  la rad ium o estis 
plej pasia en igm o. P o s t  la bankro to  de  tiom  da geniuloj 
en la serĉado de la konstanta  m ovado , post ilia senfrukta 
penado  por la transform o de hernia elem ento en alian, post 
kiam Ia m o n d o  kredis pri la neebleco de  tiuj fenom enoj, 
la e ltrovo de  la radio-aktiveco montris, ke en am baŭ okazoj 
ĝi estis  malprava.

La eltrovo de la rad ium o estis la neevitebla rezultato 
de la p rovo  de Becquerel en 1906, kiam li sercis ĥemian 
substancon, kiu p ovu s  produkti la radiojn X. Tiu fama 
franca sciencisto Sajnis sukcesi, kiam li eltrovis, ke ĉiuj 
kom ponajoj de  I 'u ran io  elm etis radiojn, kiuj sim ile al la 
radioj X, povis penetri solidan materion kaj impresi 
fotografplatojn. Tiel estis  e ltrovita  tre rim arkinda fak to :  
la efikoj de la uranio  estis m ulte  pli gravaj ol povis su p o z 
igi la kom ponajoj de  I’ uranio. Tiu eltrovo instigis S-inon 
Curie, la brilan edzinon de P -ro  Curie, ko lego  de  Becquerel, 
serĉi aliajn aktivajn substancoj en tiuj mineraloj. P ost d u - t r i  
jaroj de senĉesa penado , oni rikoltis el tu n o  de mineralajo 
kvanteton de rad ium o tiom a, ke ĝi povis surkovri nur dek- 
centim an m oneron, en form o de  pura radium o klorida, blanka 
kaj kristaleca substanco, kiu, je egala kvanto, estas m ilionoble 
pli aktiva ol la uranio. Radium parteto , ne pli granda ol 
p inglokapo, povis produkti f o to g r a f a jn  en unu aŭ du 
minutoj. En la m allum o la rad ium o m em  malforte brilis 
kaj in tense traradiis kelkajn mineralojn, ekz. la zinko, la 
sulfuro de zinko aŭ la d iam anto.

Ne so le  la lum o, sed ankaŭ la varm o estas ankaŭ p ro 
duktata de  Ia radium o. K om ence on i opiniis, ke tiu varmo 
es tas  produktata konstante , sen ia konstatebla d isperd iĝo  de  
radium o. O ni konkludis, ke la rad ium o estas konstanta 
fon to  de  energio . Ni nun scias, ke ia g rado  de  varm eco 
m alpligrandigas, kaj ke donita  kvanto  de  rad ium o povas 
liveri nu r  certan kvanton de  varm o aŭ de  en e rg io ;  tiu varm o

1 Traduko de artikolo de P-ro Herbert N. McCoy, profesoro de 
i hernio ĉe la universitato de Chicago.
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esta» tam en  m ilionoble pli- aktiva ol tiu , kiu rezultas el 
egala p ezo  de  karbono. La fizika* kaj kemiaj aktivecoj de  
la rad ium o estas ankaŭ tem oj de  tre grava intereso.

Trispecaj estas la radioj de rad iu m o : radioj «alpha", 
*be ta“ kaj «gam m a*. Tiuj lastaj estas p roksim um e samaj 
kiel la radioj X. La radioj «beta- estas parte elektronegativaj, 
kurantaj je  rapideco de 10 0 .000  sekunde. La radioj .a lp h a -  
m ovigas preskaŭ tiel rapide kiel la radioj .b e ta " .  La ident
igo  d e  la radioj .a lpha*  ai la a tom oj de  I’ gaso  helio estis  
grava eltrovajo, kiu parte  klarigis la misterojn de I’radiumo. 
Krom la heliumo, Ja radium o produktas  ankaŭ gason , kies 
eliĝajo, kie! la radium o m em , estas ekstrem e radioaktiva. 
O ni devas konsideri, ke la gaso  helium o kaj tiu eligajo 
estas du substancoj m a te r ia j; je la hernia v idpunkto , la 
Sangigo de  la radium o en unu el tiuj gaso j estis  tiel m ir
inda, kiel es tus la transform igo de T a g e n t o  en oron . Sed  tio 
estas nur parto  de  ia dem ando. La radium o estas konstante  
produktata  de  la uraniumo, kaj tre kredeble la fina rezultato 
de la eliĝajo produktas  la p lum bon.

Ciu kom pleta teorio  por klarigi la radioaktivajn fenom enojn  
devas kom preneble  bazi sur s is tem o pri la eco kaj konsisto  
de  la atom oj. Evidente  eslas, ke ni ne povas konsideri ia 
a tom ojn kiel solidajn kaj nedivideblajn erojn. Oni generale 
opinias, ke Ia atom oj konsistas el infinite malgrandaj kaj 
el helium o movigantaj laŭ koncentraj rondoj je grandega
rapideco. *  *

Estas nun pruvite, ke la sangoj produktitaj de  la rad io
aktiveco estas spontanaj kaj ne povas esti influataj de ia 
hom a potenco. La ĥem iisto estas ankoraŭ senpova por 
transformi iun elem enton en alian.

*  NOTOJ «
* • t

. ‘ . Nova propono pri propopordnombra elekto Ĉe deputat
a ro  bro. — Poŝtesfro Kornerup el Holb<ek (Danujo) en tiuj ĉi tagoj 
elsendis malgrandan broŝuron france kaj Esperante kun la supre
nomita titolo, konsistantan el 3 ' artikoloj.

En artikolo I estas prezentata tiu opinio, ke en Danujo oni kontraŭ- 
staras proporcinombran elekton ekster la grandaj urboj, ĉar, oni 
deziras, konservi inter la elektantoj kaj la deputato la personan 
kontakton, kiun oni havas en unudeputataj distriktoj (t. e. distriktoj 
en kiuj; oni elektas nur I d ep u ta to j .  Diversaj Danoj, i. a. adjunkto 
A. Thilo, eksministro V .H .O . Madsen kaj ingeniero H. A. Haramerich 
tial estas provintaj kombini proporcinombran elekton kun elekto en 
unudeputataj distriktoj. Poŝtestro Kornerup proponas apliki ĉi tiujn 
proponojn en tia maniero, ke la duono de la deputatoj estas elektataj 
en unudeputataj distriktoj, dum la alia duono estas havata inter la 
neelektitaj kandidatoj, tiamaniere ke ĉiu partio ricevas tiel multe 
da .kompletigantaj kandidatoj*, ke Ciu partio entute precize ricevas 
tiom da deputatoj, kiom la partio rajtas iau la proporcia nombro.

Plie S-ro Kornerup proponas, ke la proporcia nombro estu 
sumigata interne de certaj landdistriktoj, ekzemple por Danujo: 
respektive oriente kaj okcidente de LiUebajlt; por Belgujo oni povus 
ekster ia cefurbo Bruselo havi 2 landdistrikton: la flandran kaj la 
valonan parton; en Svisujo ekz. 3 landdistriktojn; la germanan, la 
francan kaj la italan-retorornanan parton, eĉ tiamaniere, ke ne 
teritoriaj sed nur lingvaj limoj estu konsiderataj .La komplet
igantaj kandidatoj" do estos el sama lingvogrupo. En artikolo 2 
S-ro Kornerup proponas plie, ke la mandatoj estu dividataj inter la 
partioj ne Iau la metodoj de la Dano Andre aŭ la Belgo D*Hondt, 
kiuj ambai! estas tre maljustaj, .sed laŭ la metodo de la plej granda 
ono" kun la jena limigo: .Neniu partio (aŭ grupo de pluraj partioj) 
povas ricevi la plimulton da mandatoj, escepte se ĝi (aŭ la grupo) 
estas ricevinta la plimulton da vocoj.*

En artikolo 3 S-ro Kornerup proponas doni al Ia elektantoj 
influon pri la vico, en kiu la kandidatoj trovigas sur la partilistoj

uzante .ia kunamasigitan voĉdonadon“ interne de ciu landdistrikto. 
La proponoj meritas tre detalan d iskajn  en la landoj, kle oni estas 
enkondukinta aŭ intencas enkonduki proporcinombran elekton ĉe 
elekto al deputatĉambro. — Fr. Baruet. '  , ■ , •

Florentino Amegfafiio. — En Argentina Respubliko oni
antaŭ nelonge memorfestis la duan jardaton de kiam mortis la
eminenta scienculo, kies nomo estas Ja titolo de ĈI tio mallonga 
kroniko.

ĉ u  vi konas la laboron de tiu « lacigem a elserĉioto de la 
naturo ?

Ameghino estis scienca homo laŭ Ia preciza senco de ia vorto.
Li skribis ĉirkaŭe du cent verkojn, trovis multe da bestaj specoj,
kiujn li difinis, kaj klarigis multajn misterojn de la geologio. Li
trovis, ke Patagona (sudo de Argentino), estis la praeca lulilo de-
ĉiuj mambestoj — tial de la homo — kiuj okupas la supraĵon de 
rtergiobo.

Pri la mondo, li klarigis pli-malpli la jenon:
En aliaj epokoj, la mondo ne estis geografie difinita kiel 

nun. Floris en ĝia komenco la unuaj teroj, kiuj eksterigis el la 
akva fiaoso — arĥaikaj insuloj dissemitaj je ia bolanta Oceano, 
ĉc kiuj sin trovis la montaroj de Tandil (Argentino) — silentaj at
estadoj de fa tiria tera evolucio r  poste, dum t e v a k a }  IwfrtH#ŭ>- 
dukta kaj kreteca, Ia kontinentoj Sangigis. Kolosaj teroj kiel Gond- 
wana, sternigis de la okcidentaj regionoj Argentinaj ĝis la orientaj 
de Queensland kaj New South Waies, okupante kune Aŭstralion, 
Hindujon kaj la duonon de Siida Afriko kaj Sudameriko. Detruita 
poste Gondsvana, ligis nin al Afriko la vasta kontinento Archelenis, 
kiu pli malfrue malaperis; kiel videblaj postsignoj restis nur la 
vulkanaj montoj de I’insuloj Trinidad, Ascendon kaj Sankta Heleno. 
Tlo ĉi klarigas la elmigradon de la bestoj formitaj ĉi tie al Afriko 
kaj Eŭropo, kie ili evoluis por denove reveni jam transformitaj, por 
la geologiaj pontoj venintaj poste.

ĉ i  tiu rondiro de la bestaraj fluoj permesis al Ameghino antaŭ- 
diri la tipojn de elfosejoj, kiuj devus trovigi en Afriko kaj en Eŭropo 
sub precizaj geologiaj tavoloj; tio estis realigita post lia morto kaj 
mirigis ĉiujn. — G. Muinos (Buenos-Aires).

. . Nova kolektanta sporto. — Kion ajn oni nuntempe ko
lektas ! La poŝtmarkojn, vidaĵkartojn, a lografo jn , afiŝojn — kaj Dio 
scias ankoraŭ kion. Ekzistas homoj, kiuj iras al baloj nur pro 
dancprogramo, por ĝin pendigi en sia .kolekto*, kaj multaj turistoj 
vojagas nur por sendi hejmen multe da vidaĵkartoj. En la lasta 
tempo, kiu al ,, kolektantoj* ĉiueble helpas, aperis denove nova 
sporto, nome kolektado de reklamaj glumarkoj.

Komerca reklamo, kiu nuntempe sercas konstante novajn vojojn, 
ekkaptis la ideon, ke ĝi povus eluzi por siaj servoj la leterojn, kaj 
grandaj firmoj krom kutimaj afiŝoj, fabrikigas miniaturajn reklamajn 
glumarkojn, kiujn ili disponigas senpage, ĉ i tiu afero kompreneble 
ne povis esti ne rimarkita de kolektantoj de kuriozaĵoj. Jen kian 
pentroriĉan kolekton oni povas kunmeti, se oni povas havi la 
glumarkojn de la tuta mondo, predpe de .malproksime. Jen kia 
diverseco de formoj, koloroj, ideoj kaj artoi La kolektantoj ko
mencis serei la glumarkojn ĉiuflanke kaj ĉi tiuj Sajne senvaloraj 
bagatelajoj ricevis sian kurzon, tiel ke oni nuntempe per ili 
negocas. Ju pli arte la glumarko estas farita, kaj ju pli malproksima 
estas ĝia deveno, des pli grandan valoron ĝi havas por kolektanto. 
Tuj kiam ie oni anoncas grandan ekspozidon, la kancelario ricevas 
certe amason da leteroj, petantaj pri . ekspoziciaj glumarkoj. — 
.Alsendu al mi 300 glumarkojn*. .M i disvastigos ilin inter publikon* 
promesas .Ia kolektanto* kaj se li ricevas la sendajon, li ne  forgesas 
disdoni ilin inter siajn amikojn, kun kiuj li reciproke interŝanĝas 
la glumarkojn. Certe, ke la kolektantoj de glumarkoj iros pluen 
kun la spirito de tempo, fondos necesan societon kaj gazeton kaj 
kovros per tio .senteblan truon* en la literaturo. Sed tamen io ĉe 
ĉi tiu sporto estas bona: ke ĝi estas sendanĝera kaj ke ĝi povas 
tempe ellabori eĉ guston, se la negodstoj evitos ĉe fabrikigo de 
glumarkoj la kriantajn modelojn kaj se lli fabrikigos la skizojn per 
artistoj. — Jos. Poalipsky (Smichov).
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N i estu „ efektmigistoj mf
aljacile estas v id i la vivon tia», kia ĝ i estas,  ne 

tian, kian n i ĝ in  deziras aŭ  timas.
Tamen tiu  ĉi vera vidado estas ta  unua kondico 

de T J in a  sukceso m  « t e ,  kiel en Ciuj homaj aferoj.
Se, anstataŭ konformigi nian agadon laŭ la nuna stato 

de la sociaj kondicoj, lati. ta tem paj aŭ mediaj cirkonstancoj, 
se anstataŭ observi ka j ekzameni Cion trankvile, malvarme, 
ni allasas nin kompleze a l la  movoj, eĉ plej noblaj, de nia 
koro ka j a l la revoj de Cion aliiganta aŭ pligrandiganta 
fantazio, n i fa ta le , post tro vasta j ka j eraraj esperoj, venas 
a l senkuraĝiĝo, kiu malebligas Cian praktikan, utilan agadon, 
Cian agemon.

K aj vere tro ofte nian cetere,triai precizan celon tiel alten 
n i.m e ta ^  k£ M fts a j estus Ui'- klopodoj, lakotoj k a j penoj 
de m ultaj generacioj por ĝin atingi, se eĉ niaj posteuloj 
ne proponos al si celon tute alian, Car tute a lia j la tiam aj 
vivkondicoj.

N i do ne trograndigante niajn fortojn, sed ankaŭ ne 
batante ilin tro malalte, elektu Ĉiam labortaskoj, kiun ni 
povas plenumi mem, ne tro fidante al la helpo de tu jaj 
aŭ estontaj p li m alpli certaj kunlaborantoj.

Se ĉiu el ni, post atenta, severa ekzameno de sia propra 
situacio en sia rondo, de sia propra laborpovo, autoritato 
aŭ influo difinus a l si klaran, precizan programon efektiv
ig o ta  de li mem kaj, ne lasante sin distri de ambicio Cion 
kunpremanta, koncentrigus sian tutan agemon sur la 
plenumadon de tiu ĉi lia programo ka j ripozus nur post 
atingo de la de li  volata rezultato, certe nia agado ne 
nombrus tiel multajn vanajn entreprenojn, kiuj igas multajn 
homojn dubi —  kvankam  malprave —  pri nia fin a  venko.

En modesteco, ĉiu elektu celon, kiun li sendube povas 
atingi, li zorge elektu la necesan metodon, la taŭgajn 
rimedojn, k iu j certe kondukos a l tiu ĉi celo, kaj, firm e  
decidinte, „ne flunkiĝante, li iru la klaran, rektan tre difin
itan vojon elektitan

nEfektivigistoju, n i estu, sed tia j n i estos nur, se, 
komprenante la malgrandecon de nia forto  antaŭ la grand
eco, vasteco ka j malfacileco de la plena tasko, ni konsentas, 
modestaj pioniroj, marsi pason post paŝo, supreniri Stupon 
post Stupo, en pacienco.

** *
0

Ĉu, por klarigi mian penson, ekzemploj estas necesaj?
— B onef ■

n A m iko ! anstataŭ peni por varbi per via elokventeco ka j 
en gloro se ne la tutan mondon, almenaŭ vian tutan patrujon 
aŭ vian tutan urbon, penu por varbi per simpla interparolo 
ka j en modesteco du, kvin, dek varbotajn amikojn . . . 
kaj varbu  ilin!*

n Anstataŭ fondi en gloro novan societon aŭ novan 
grupon, penu por varbi en modesteco du, kvin  aŭ dek anojn 
a l la m alnovaj . . .  kaj varbu Hin!“

„ Anstataŭ krei en gloro novan gazeton , kiu ĉien konigos 
vian nomon, sed baidaŭ pereos, ĉar v i sata ĝin ne povas 
subteni, helpu a l la ja m  ekzistantaj ka j penu por varbi al 
ili per privata korespondado aŭ parolo ka j en modesteco 
du, kvin aŭ dek novajn abonantojn . . .  kaj varbu ilin !* 

mAnstataŭ skribi novajn librojn, novajn tradukojn, 
penu por varbi novajn legantojn, novajn aCetantojn al la 
antaŭaj . . . kaj varbu  ilin!*

N e  m ankus alia j eble p li tra fa j ekzemploj, sed tiu j ĉi 
suficas.

Ĉiam ka j Cie, en memforgeso, n i ne serĉu la vanajn  
aplaŭdojn, ka j gratulojn sed nur la rezultatojn, ne nian 
sukceson sed nur la sukceson de Esperanto, ka j tiamaniere 
ni estos la veraj mefektivigistaju, k iu j ni certe Ciuj deziras 
esti , Th. Cari.

KRONI KO

Ni rememorigas, ke por Ia redakto d* tiu rubriko ni bezona» la kunlaboradon 
de Ĉiuj legantoj, speciale de Ĉiuj D e le g o j  de UEA, Ni pleasure en p m o *  ĉiujn 
frtŝa jn  Informojn pri kursoj, paroladoj, novaj grupoj, festoj, ktp. Oni bonvolu 
skribi koaetee kaj tre legeble. Por esti enpresataj en U plej proksima N-ro, ĉiu} 
komunikaĵoĵ devas esti ricevataj de ni antaŭ la /0» ka j 25+ de Ĉiu monato. Pri 
m alnovaj fa k to j n i ne raportas. La redoksi**.

Aŭstrio-Hungario.
Bozen-Grits: Nova kurso kun 18 anoj kojn e nfi ĝis la 5 marto. 

Trapasantaj samideanoj estas petataj viziti Ia E. O. aŭ la kunvenon 
en hotelo Walther, ĉiumarde. — Graz: U  U marto Stiria Esp. 
Societo havis generalan kunvenon, kiun partoprenis ankaŭ reprezent
antoj de la grupoj Marburg kaj Leoben. Post funebra parolado je 
memoro de la mortintaj membroj, la jarraporto estis legata, kiu 
montris la viglan kaj fervoran laboron dum la pasinta jaro. La 
societo kun la du lokaj grupoj havas nun 157 membrojn. Oni 
elektis jenan komitaton: P. Spalke, prezidanto; P. K. Oeler, vic
prezidanto; K. Bartel kaj J. FraaVaHer, sekretarioj', R. von Galiste kaj 
F-ino L. Sartory, kasistoj. — Hradec Kralovi: La 14 marto S-ro 
P-ro Pitlik faris paroladon pri sia eŭropa paroladvojaĝo, klu estis 
akceptata kun granda entuziasmo. — LoStice: Nova kurso kun
41 anoj gvidata de S-ro Verner. — Marlenbad: Fondiĝis grupo. — 
Nymbiirk: Malfermigis nova kurso sub gvidado dfi S-roj O. Paniĉek 
kaj J. Kluz. — OpoCno: La burga bohema Societo afiHtĝis la 15 marto 
paroladon de S-ro P-ro Pttllk pri Ha konata peresperanta parolad- 
vojaĝo tra Europo. — Proha: Malfermigis nova kurso; instruas 
F-ino Crhovd. La Esperantistoj de Oranda Praha kunvenas ĉiu- 
dimanĉe vespere en la kafejo de la hotelo ŝtep ln . — Prostejov: 
La klubo arangis konkurson pri traduko de rakonto de Jirdsek. 
Premio IO kronoj. — Rakovnik: La klubo komencis la preparajn 
laborojn por propaganda ekspozicio. — Smidiov: La Esp. Klubo 
elektis en la generala kunveno, la 17 marto, kiel prezidanton S-ron 
P-ro A. Pitlik, kiel sekretarion S-ron J. Mr£z. — Trenta: La 6 marto 
fondiĝis grupo sub ta nomo: Trenta Esperanta Asocio. Aligis gis 
nun 62 membroj. — Trieste: La 28 februaro okazis la jarkunveno 
de Rondo Esperanta; oni elektis jenan estraron: P-ro D-ro Ghez, 
prezidanto; P-ro Grandi, vicprezidanto, Schmidichen, sekretario; 
Simonis, kasisto. Bonege sukcesinta vesperfesto okazis la 7 marto. 
La tre rica programo interalie enhavis komedieton, kiu multe amuzis 
la ĉeestantojn. Loterio kaj dancado flnis la feston. Kurso estos 
gvidata de S-ro Crismann. — Wien: La 18 januaro la Unua Esp. 
Unuigo en Wien havis generalan kunvenon, dum kiu unuvoce estis 
akceptata la nova nomo Esp. Unuigo Wien. S-ro F. Hartwich aklame 
estas reelektita prezidanto.

• s •’ . •

Be I gojo.
Contisch: S-ro Jacobs gvidas novan kurson. — Gento: Nova 

kurso malfermigis la 3 marto. S-ro Vaerendonck sukcese paroladis 
en la Wiliemsfonds. — NlvezC: Post parolado S-ro Desonay suk
cesis organizi kurson.

• * r

Britujo.
Berkhamsted; I-a l i  februaro S-ro B. Mudie faris paroladon ĉe 

la loka kolegio. Kurso kun 60 knaboj fondiĝis. — Birkenhead: 
Nova grupo fondiĝis. —■ Bushey: Nova grupo fondiĝis. — Ciren-
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cester: S-ro B. Mudie faris lekcion antaŭ studentoj de ta Rega 
Agrikultura Kolegio; la cefa estro de la kolegio farigis Del. de UEA.
— Du nsi able; Nova grupo fondigis; Ja urbestro farigis vicprezidanto.
— Edinburgh: S-ro J. T. Lochhead faris interesan paroladon pri: 
Erarideoj. La preparoj por la Xla kongreso bone sukcesas. — 
Liverpoola La konkursfesio de la Federacio de Lancashire kaj 
Cheshire okazos la 13 aprilo. Kroni la disdonado de la premioj 
por la literatura, stenografia kaj desegna konkursoj, la programo 
entenos parolada deklaro- kaj muzikajn konkursojn. — London: 
La tiujara festeno de la B. E. A. okazis Ia 7 februaro. Ĉeestis pli 
ol 130 samideanoj el ĉiuj partoj de la lando. Inter la tostoj speciale 
citinda estas tiu de S-ro J. Bergh, blindulo el Finnlando, kiu rakontis 
pri siaj spertoj en la diversaj .provincoj de Esperantujo", kiujn li 
vizitis. La 2 marto, en la Instituto de Ingenieroj, okazis parolado 
de S-ro T. J. Gueritte. S-ro Mudie faris propagandajn paroladojn 
ĉe la Vespera Lernejo en Bow je la 30 januaro kaj en South Croyden 
ta IO februaro. Nova grupo fondigis en East Suburban London. — 
Paisley: La 8 januaro antaŭ la loka Farmacia Asocio, S-ro A. Allen | 
faris propagandan paroladon. —- Portsmouth: Okazis parolado de 
S-ro Fennall antaŭ 250 oficiroj kaj maristoj de ĉiuj rangoj. La parolado 
estis arangita de S-ro VVright, Del. por la Brita ŝiparo. Kurso ko
mencigis la lfi marto kun 28 anoj, — IVatĵord: Nova grupo fondigis,

Bulgarino.
H askovo: La societo .Radio* malfermis du kursojn kun 30 per

sonoj sub gvidado de S-ro V. Vaĉev. - -  Viddin: Fondigis nova grupo 
.Espcro*. Prezidanto: V. Lazaroff.

*

Francujo.
Aumais: Grupo fondigis kun 12 anoj. La kursoj, kiuj okazas 

jam de du jaroj, estas da u riga la j; instruas S-ro Truffart. --- Beaune: 
En la kunsido de la 34 marto Ia grupo elektis jenan estraron: Bord, 
prezidanto; Coppenet, vicprezidanto; Cottereau, kasisto; Pion-Muller, 
sekretario. U  lokaj gazetoj estas tre favoraj al nia afero. — Chŭlons- 
sur-Marne: S-ro L. Boyer kun helpo de S-ro kolonelo Bastien star
igis klason de 20 anoj: Instruas S-ro Bastien. —- Levallois-Perret 
La Kongreso de la Pariza Esp. Federacio tie okazos la 29 marto.

• Lyon: La komitato de teknika instruado de departemento 
R Mne enmetis Esp. en la programon de ekzamenoj por ricevi la 
ateston de komerca oficisto aŭ vojaglsto. — Paris: La monkolekto 
Carlo Bourlet atingas ĝis nun Fr. 1507. 05. Ĝi estos dedicata je la 
fondo de jara premio. Vigle laboras la diverskvartalaj grupoj. En 
ĉiu el ili okazas tiusemajna parolado pri iu ĝeneralinteresa temo. 
Okaze de la Kongreso oftaj notoj en la gazetaro. Plensukcesaj estis i 
la balo kaj la festeno de la sekcio de la U tina Kvartalo. Okaze j  

de la Deka Kongreso la Parizaj laboristoj-esperantistoj organizos j 
kongreson, kiun partoprenos ankaŭ diverslandaj kolegoj. La kon
greso ampleksos du aŭ tri kunsidojn, kiuj estas arangitaj tiel, ke 
ili ne okazu samtempe kun tiuj de la Deka. La cefa celo de tiu 
kongreso estas starigo de Tutmonda Laborista Esp. Asocio. Krom 
la kunsidoj estas arangataj diversaj promenadoj. Por informoj oni j  

sin turnu al: Franca Esp. Laborista Unuigo, 121, rue de la Con
vention, Paris. — St-Etienne: La 23 februaro S-ro I. H. Krestanof 
faris dum la kunveno de la grupo paroladon pri Balkanaj Statoj.

Germanujo.
Berlin: En Ia monata kunveno de la Esperanto-Gruparo S-ro j  

Wichert faris lumbildparoladon pri Jugando kaj Finnlando. La 
trafikoficejo .Norden* en Berlin subtenis tiun paroladon per mon
helpo kaj disdono de la broŝuro .Vojaĝado en Finnlando*. S-ro 
Wengler faris du paroladojn pri: .Kiel oni praktike uzadas Esper
anton.* — Dortmund: En la jara ĉefkunveno estas elektita la jena i 
estraro: D-ro Rath, prezidanto; W. Dickmann. vicprezidanto; A. I  

Schuarz, sekretario; A. Greeven, kasisto; J. Kŭnig, bibliotekisto. I 
Adreso de la grupo por ĉiuj sendajoj: A. Schwarz, Heiliger Weg 30. j  

U  6 marto komencigis kurso kun 16 anoj sub gvidado de S-ro 
A. Schwarz, --- f-rankfurt a. M , . La 27 februaro okazis la jarkun

veno. Oni elektis jenan komitaton: E. Hummel, prezidanto; JR. 
Kreuz, sekretario; W. Heinze, bibliotekisto. La grupo havas nua, 58 
membrojn. La nova kunvenejo estas en Moderne Sprachschule. 
La 7 marto S-ro Kreuz faris lumbildparoladon pri vojago tra Svis
lando al Genova kaj Nice. — Gummersbŭdi: La kurso gvidita de 
S-ro Rŭdig finigis. — fianau a. M.: .Katolika Espero' arangis 
propagandan paroladon. — Hannover: S-ro F. Raever gvidas du 
kursojn por policanoj kun 62 anoj. — Leipzig: S-ro P-ro D-ro 
Schmidt el Potsdam faris publikan bone vizititan paroladon en 
Gutenberghalle pri: .Ni akademianoj kaj Esperanto*. La Leipzlger 
Lehrerverein arangis propagandan kunvenon en kiu S-ro P-ro D-ro 
Koppen el Hamburg parolis pri historio kaj celo de Esperanto. — 
Oj f  enbari a. M.: La 12 marto la loka Grupo de G. E. A. arangis 
propagandan vesperon en kiu S-ro K. Gumbinger, De!., faris parol
adon pri tutmonda lingvo kaj Esperanto, ĉeestis 20 personoj. 
La 19 marto malfermigis kurso kun 8 anoj gvidata de S-ro K. 
Gumbinger.

Italujo.
Bologna: Al S-ro D-ro Tellini, Del., estas donacitade Istria Esp. 

Unuigo argenta insigno pro liaj gravaj meritoj. — Genova: En sia 
lasta kunveno la membroj de Genova Esp. Unuigo elektis jenan 
estraron: D-ro A. Stromboli, prezidanto; A. Mengozzi, sekretario.
— Milano: Sekve de kurso gvidata de S-ro D-ro Schacht por 
germanaj laboristoj fondigis Laborista Esp. Grupo. - -  Sampierdarena: 
S-ro A. Clavenna faris interesan paroladon antaŭ multnombra publiko.

Santarcangelo di Romagna: Dank’al la klopodoj de S-ro A. 
Franchini la urbestro disponigis cambron, en kiu nun okazas la 
kunvenoj de la grupo. S-ro P-ro P. Carabini, Subdel., gvidas kurson 
en la rega teknika lernejo kun 27 anoj.

Hispanujo.
Gerona. Al S-ro P-ro J. Domenech, Del., honora ano de Istria 

Esp. Unuigo, estis donacata bela ŝildo sur argenta metalo kiel 
diplomo de elekto, — Palma de Mallo rca: La Klubo komencis 
novan kurson speciale por fraulinoj sub gvidado de S-ro G. Alomar.
— San Feliu de Guixols: La I februaro la grupo havis generalan 
kunvenon, dum kiu oni elektis jenan komitaton: F-ino R. Esteva, 
prezidantino; F-ino R. Vilaret, vicprezidantino; S-ro F. Roca, sekre
tario; F-ino A. Gluteno, kasistino. La sidejo estas Str. Rutila 13 
kie nun ĉiuĵaŭde okazas supera kurso.

Nederlando.
Amsterdam: La 12 marto kelkaj samideanoj el diversaj lokoj kun

venis kaj decidis fondi Socialdemokratan Esp. Societon. Oni elektis 
komisionon por ellaborado de la regularo kaj laborprogramo. — 
Arnhem: Okazis festvespero, kiun ĉeestis pli ol 120 personoj. La 
programo enhavis koncerton, deklamojn kaj teatrajon. Balo finis 
la feston. — Hago: Laŭ iniciato de .Fine ĝi venkos' okazis la
16 februaro lumbildparolado pri Parizo de S-ro L. Wijnschenk. ĉ e 
estis 80 personoj. — Roosendaal: Malfermigis kurso kun 16 anoj. 
La urbestro disponigis senpagan cambron en Ia desegno-lemejo. — 
Rotterdami La 19 marto la societo .Merkurio* havis jarkunvenon. 
La gisnuna komitato estas reelektita.

Rusujo.
Astraĥan: Malfermigis du novaj kursoj gvidataj de S-ro S. 

Sariĉev. —- Ivanovo-Voznesensk: La 15 februaro okazis la unua 
generala kunveno de la loka societo. S-ro V. J. Kuznecov faris 
paroladon pri Esperanto. Aligis 29 anoj. — Jaroslave: S-roj A. 
V. ŝigorin, Del., kaj M. V. Lubomudrov malfermis kursojn. S-ro 
ŝigorin legis en Demidova Liceo antaŭ multnombraj aŭskultantoj 
paroladon pri Esperanto. — Peterburg: En societo .Espero* okazis 
dum februaro jenaj paroladoj: . ĉ u  Esperanto farigos lingvo tutmonda* 
de S-roj P. Stojan kaj R. Civinskij • .Novlatinaj formoj de internacia 
lingvo* de S-ro E. Drezin; .Esperanto kaj amo* de S-ro R. Sakovlĉ.
— Zapofoĵje-Kamienskoje: La 31 januaro la loka societo arangis 
dancvesperoj kiun vizitis-pli ol 200 personoj.
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Azio.
Pekta: S io  C. Schriewer komends kurson Ĉe ia sidejo de U 

Y. M. C  A., kian parteprenas belgoj, francoj kaj itinoj.

ESPERANTO-KONGRESOJ

Tria Hungarlanda Esperanta Kongreso
Tiu kongreso okazos la 31 majo kaj I junio en Szeged. La 

prepara komitato energie kaj diligente laboras por la sukceso de 
ia kongreso, kiu laŭ la antaŭstgnoj, estos eĉ pli granda ol pas
intan jaron. Oni zorgos pri malkara kaj komforta logado, bonaj 
manĝaĵoj kaj pri duonpeza fervoja bileto, se la necesaj informoj 
estos liveritaj al la komitato ĝis la 15 majo. K ongreskotizo  3 Kr., 
familianoj I Kr. Por ĉiuj informoj oni sin turnu al S-ro Szŭcs Lajos, 
Osztrovszky-u. 20» Szeged.

DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
Parizo, 2-10 aŭgusto 1914

Fervoj»} rabatoj. — Ni jam anoncis, ke ia grandaj francaj 
fervojaj kompanioj konsentis al ĉiuj kongresanoj — izole aŭ are 
vojagantaj — rabaton da 50% . Tiu rabato valoros — por ia iro — 
de la 27 julio ĝis la IO aŭgusto, kaj ~  por la reveno — de Ja 2 
ĝis Ja 24 aŭgusto. La reveno devas okazi per la sama vojo kiel 
la iro.

La kongresanoj unue ricevos leteron, per kiu oni petos, ke ili 
bonvolu montri la stacidomon de kie ili foriros (por la fremduloj la 
unuan stacidomon en Francujo) kaj kelkajn pluajn informojn. HI 
gustatempe ricevos folion, kiun lli devos subskribi kaj validigi ĉe 
sia foriro (unua franca stacidomo), en Parizo kaj — por la reveno
— ĉe la forira stacidomo.

Por la iro ili pagos la tutan prezon de la vojaĝo. La reveno 
estos senpaga.* La vojaĝo devos esti plenumata sen halto. Nenia 
rabato je la prezo de la pakaĵoj.

Patronanta Komitato. — Jus aperis la nomaro de la 
altrangaj personoj, kiuj bonvolis akcepti la patronadon de la kon
greso. Oni trovas en ĝi 169 nomojn de tre konataj francaj sciencistoj, 
literaturistoj, parlamentanoj, industriistoj, k. a.

. •. P o r  b iclk tetisto j. — Dank’ al klopodo ĉe la ministro de 
la financoj, UEA atingis, ke ĝiaj nefrancaj membroj povu importi en 
Francion  sian bicikleton sen alia dogana fo rm ala j ol la montrado 
de sia membrokarto. Detaloj en nia proksima N».

1 Laŭ tio ciu facile povas kalkuli la vojaĝprezon laŭ ordinara 
horlibro. Suficas noU, ke la ordinara simpla prezo por iro valoras 
por la iro kaj la reveno (kun la rabato) sur ĉiuj francaj linioj.

DI VERSAĴOJ
Lingva Komitato. — La anoj de la L. K., elektitaj en 1905, 

estas submetotaj al reelekto, ĉar 9 jaroj pasis de ilia elekto kaj laŭ 
§ 3 de la Regularo, la L. K-anoj konservas sian oficon dum 9 jaroj. 
La kandidatoj estas S-roj Blumenthal (Varsovio), Busuttil (Malta), 
Cari (Paris), ĉejka (Bystrice-Hostyn), Codorniu Storico (Madrid), 
Costa e Almeida (Rezende), Dombrowski (Kovno), Duviard (Paris), 
Fiŝer (Tiflis), Fruictier (Ateno), Garrigues (Tryon), Geoghegan (Fair- 
banks), Ghez (Trieste), S-ino Junck (Bordighera), Kŭhnl (Praha), 
Lengye! (Paris), Matton (Besan^on), Mazzolini (Perugia), Meyer 
(La Rochelle), Menu de Meni! (Paris), Millidge (London), Morin 
(Mexico), Mucnik (ŝepetovka), Mudie (London), Mybs (Abona), 
Ostrovski, Pollen (Gotha), Renard (Arlod), Runeberg (Granella), 
Sabadell (Barcelona), F-ino Ŝefer (London), Schrŭder (Wien), Sebert 
(Paris), Sepulvedra Cuadra (Santiago), Simon (Wien), Stojan (Trub- 
ĉevsk), Sussmuth (Bridgeport), Thorsteinsson (Rejkjaviko Uitterdyk
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(Hilvefsum), Vargas (Meiico), Villanueva (Murda), ViUareal (Lima), 
Taubman n (Halda).

, ’ . Literatura konkurso ile la Kataluna Esperantista Fe
derado. — La komitato invitas la Esperantistojn partopreni en ĉi 
tiu konkurso. Jen Is temoj, kiuj povos interesi nian diversnacian 
legantaron:

Ordinaraj temoj. — Originala versaĵo pri Amo. Originala 
prozaro pri Amo. (Premio: luksa ekz., kun aŭtografa subskribo de 
T autoro, de El Parnaso de Popoloj, de A. Grabowski, kaj diplomo).

Eksterordinaraj temoj. — Influo de Esperanto en ia socia- 
ekonomia problemo (artajoj. Kiamaniere Esperanto povas helpi 
al la socia movado (artajoj. Temo laŭvola (50 pesetoj). Utilo al
portota de helpa lingvo al la komerco (100 pesetoj). Influo de 
Esperanto en la komerca disvolvigo de la nacioj (50 pesetoj).

Al la manuskriptoj — kiuj devas esti senditaj antaŭ la I majo 
1914 — al la sidejo de K. E. F. (str. Gracia 12, Sabadell) — oni 
devas aldoni devizon, kaj sendi en fermita koverto, klu portos la 
saman devizon, la nomon kaj la adreson de la verkinto. La manu
skriptoj ne estos resendataj. La membroj de la juĝontaro parto
prenos en neniu konkurso.

. - . La  komerca valoro de Esperanto. — Al propagandisto 
provanta varbi komerciston, estas ofte donata respondo t i a : .Jes, 
ke Esperantan anoncon pri miaj komercaĵoj legos homoj en dudek 
diversaj landoj, tion mi ne dubas; sed ĉu ili la komercajon aĉetos? 
Multe vi parolas pri la granda nombro da reklamoj komercaj 
aperantaj en vla gazetaro; sed ĉu tiuj reklamoj efektive efikas 
vendojn i’ Por havi ion definitivan, per kio sukcese disfaligi tiun 
skeptikemon, British Esperantist petis de la konata firmo Holden, 
unu el la plej persistaj kaj laŭsistemaj uzantoj de nia lingvo sur la 
komerca kampo, kia estas ĝia opinio kaj sperto, rilate la efikon sur 
la internacia vendado de ĝiaj bonegaj naturformaj ŝuOj kaj botoj 
La respondo estis tre kontentiga. „Ĝi tiu .reklama militiro*, skribas 
la firmestro, alportadis al nia pordo multe da korespondado, sed 
ankaŭ malpli granda kvanto da kontentiga komerco, kiu plenumigis 
ĉiam ĝis nun en maniero, mi esperas, kontentiga tiel por la aĉet- 
intoj, kiel por la vendintoj. Kelkaj el la klientoj t id  akiritaj ankoraŭ 
post du kaj tri jaroj daure restas niaj fidelaj amikoj kaj malavaraj 
subtenantoj, kaj mi tre dankas ilin ĉiujn.*1

Sendube, aliaj firmoj havis spertojn ne malpli kontentigajn. Se 
Delegitoj aŭ aliaj personoj sendos al ni definitivajn informojn, ni 
volonte ilin presigos en niaj kolonoj.

. ' .  Esperanto kaj turismo. — La Iniciata Sindikato de 
Chdteau-Thierry (Aisne, Francujo) ddonis sub la aŭsplcloj de UEA, 
beletan deksespaĝan gvidlibreton lukse presitan kaj ilustritan. Oni 
povas ĝin ricevi de la C. O. de UEA po 10 et. (4 sd.).

4  y

— Ni atentigas niajn legantojn pri tio, ke la bela Esperanta 
gvidlibro tra Bosnio-Hercegovino (36 pagoj) estas nun ricevebla 
de la C. O. de UEA kontraŭ unu respondkupono.

— Jus aperis la gvidfolio tra Versailles, la fama historia urbo 
apud Parizo. La gvidfolio estos disdonata dum la ekskurso, kiu 
okazos dum la Pariza Kongreso. Sed estus agrable al la sindikato 
por turismo (Esperantia Entrepreno), klu estas tre favora al Esperanto, 
ke multaj Esperantianoj postulu la gvidfolion. Ĝi estos sendata 
senpage. Adreso; Iniciata Sindikato, 39, rue Duplessis, Versailles.

. ' .  UEA en Londono. Jen resumo de la Ĉef-Delegito de UEA 
dum januaro kaj februaro:

Korespondado: Leteroj ricevitaj 181, forsenditaj 221.
Kotizaĵoj: Ĝis nun 192 personoj pagis por 1914 (en 1913, 

137 je fino de februaro). Estas nun 22 Esperanzaj Entreprenoj.
Servoj: Jen ekzemploj de keikaj servoj faritaj: sendis al germana 

firmo detalojn pri kinematografata Kinoplastikon, al Aŭstrio sendis 
adresojn de britaj firmoj, kiuj konstruas lokomotivojn, sendis al 
hispano detalojn kaj prezojn pri reliefa presmaŝino, faris multajn 
demandojn pri fabrikanto de spedaia pulvora miksilo por rusa firmo, 
kaj fine sukcesis per la helpo de la Board of Trade, tradukis 
diversajn leterojn por komercistoj, en kaj el Esperanto, ktp., ktp.
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TRA LA GAZETARO
. • .  La Kulturo (februaro): Pri Esperantista Poezio (D-ro 

Stanas Schulhof):
.Nia esperantista poezia literaturo superas jam Ĉiujn literaturojn 

naciajn, ĉar nek en nuntempo, nek en pasinteco ekzistis «teraturo, 
en kiu svarmos tiom da poetoj, kiel en nia esperantista literaturo. 
Ho, kion iii diras, poetoj! Niaj poetoj estas majstroj, princoj, eĉ 
regoj, kaj nur kelkaj malmultaj estas amataj poetoj, tamen tiuj ĉi 
homoj nur tute sensignifaj, ĉiuj niaj poetoj kaj poetinoj estas 
sangaj parencoj de antikvaj muzoj, ĉiuj estas iliaj amatoj, ciuj 
portas jam laŭrajn kronojn, kaj la nombro de tiuj kronitaj poetoj 
estas jam tiel granda, ke unu nia gazeto akceptas kaj publikigas 
versalojn skribitajn nur de laureato]. Kia lukso!*

— Praktika konsilo (S. K.):
.En boteloj oni efektive gis nun malmulte parolas Esperante. 

Tlo estas mirinda. Ĉu Esperantistoj ne vojaĝas? Ĉu ili ne uzas 
lingvon intemacian? Sajnas, ke ne — ĉar alie la hotela personaro 
baldaŭ posedus nian lingvon. — Do Esperantistoj ne vojaĝas? 
Esttis tre* strange. •— Laŭvere la Esperantistaro vojaĝas sufiĉe multe, 
sed ne Individue, kontraste en aroj, ĉiam al diversaj festaj kun
venoj Esperantistaj. Estas tro muite da festoj, La popolo Esperant
ista devas elspezi multon da mono por fari publikon ĉe diversaj 
Esperantistaj festoj kaj .propagandaj* kunvenoj, en kiuj la Esperant
istoj reciproke konvinkas sin pri la utileco de la lingvo inter
nacia. Sed tiaj araj kunvenoj kaj vizitoj havas malgrandan influon 
je hotelaro, ĉar la hotelistoj pensas, ke estas tute hazardaj kun
venoj de utopiistoj. Kaj ĉar ia Esperantistoj elspezas tro multe da 
mono por vojagoj al la festoj .internaciaj*, ili ne povas multe 
vojagi individue. Tial vojaĝas proporcie sole malgranda nombro de 
Esperantistoj, individue, kaj tial eĉ en ia hoteloj oni ekparolas 
Esperante tre malofte. Do Sajnas praktike por nia sankta afero, eĉ 
por nia monujo: Ni festu malofte, sed vojaĝu ofte, olte! Ka) dum 
vojago ne forgesu uzi Esperanton!*

r .  Le Jeune-Turc, turka gazeto en franca lingvo, aperigis 
longan artikolon de nia Del, en Konstantinoplo, S-ro Godpraiser- 
Shahnovich.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

La kotizaĵoj por 1914 estas pageblaj a l la Delegitoj, 
aŭ, se ne estas, al la C. O. de U EA .

Ordinara meptbro: Fr, 2. 50 (Sra. I).
Subtenanta membro: Fr. 5 (Sm. 2).
Interŝanĝa aŭ Studenta F ako; Fr. I. 25 (Sm. 0. 50). 
Esperantia Entrepreno: Fr. 12.50 (Sm. 5).

ld. (Esperantista organizajo): Fr. 7 .5 0  (Sm. 3).
Ciu membro paginta la kotizaĵon por 1914 ricevos de 

la C. O. de UEA la membrokarton ka j la Jarlibron.

Garantia kapitalo.
Listo de garantiantoj Frakoj

Antaŭa Usto 22.500
113. W. H. Harris, Y s t r a d g y n ia is ..................................... 125
114. Hermann Madlener, N t i r n b e r g .......................................... 125

Frankoj 22750

Entute (ĝis la 25 marto) 114 Garantiantoj mendintaj
182 atestojn, valoro 22.750 frankoj (9100 Sm.).

Ni rememorigas, ke laŭ la Regularo la atestpromesoj ne 
pova» enhavi specialajn kondi Coja kaj estas efektivigeblaj 
plej malfrue tri monatojn po tt I* promeso. Pri la akiro de 
atestoj oni bonvolu informi la Centran Oficejon de UEA 
(IO, ru e 'd e  la Bourse, Denive). La monon oni pagu al la 
banko, kiu senpere kvitancos la ricevon: Kanionalbank, Bern 
(Banque Cantonale, Beme), {Nattonalbank konto 1020, svisa 
poStĉeko UI. 106.} v

Poste la Garantiantoj ricevos la atestojn, la karton de 
dumviva membro kaj estos enregistrataj kiel abonantoj al
Esperanto. \ ' '  '■ .

* ■ *  # • • • 

Komitato de UEA. — Konforme al § 34 kaj 41, Ta 
Jus balotita Komitato de UEA faris la jenajn elektojn por 
la jaroj 1 9 1 4 -1 9 1 5 -1 9 1 6 :

Prezidanto de U E A : S-ro H. Bolinbroke Muore; 
Vicprezidanto de U E A : „ Th. Rousseau 
Direktoro de U E A ; „ H. H odler 
Vicdirektoro de UEA ■ „ ED. S te ttle r

• N * 1 i • * t

Interkonsento kun la naciaj Esperantistajsocietoj.
—  La Finnlanda Esperanto-Asocio (re p re z e n ta n to S -ro  
Vilho Setala) kaj. ia Istria Esperanta Unuigo subskribis la 
interkonsenton kun UEA. ‘ Aliparte, S-ro Alex, Teodorescu 
estis elektita kiel reprezentanto de la Rum ana Esperantista 
Societo anstataŭ S-rO Cotistantinescu.

AI niaj Delegitoj. — Ni insiste petas, ke ĉiuj Delegitoj, 
kiuj ne ankoraŭ resendis al ni la .respondilon pri la statistiko 
de la servoj dum 1913, bonvolu tion fari kiel eble plej 
rapide, tiel ke ni povu fini la kunmetadon de la ciferoj
necesaj por la nomita statistiko.

•-* ■ *. * . * ; f .  *' /  * ; ... - ? *\ -

—  Nova Oficiala Bulteno aperos en aprilo. Gi speciale 
enhavos diversajn informojn pri la karavanoj al Parizo or
ganizitaj sub la auspicioj de UEA.

— Ni petas la Delegitojn, ke ili bonvolu depreni la 
parton de la koti zajo al ili difinitan jam Ĉe la sendo. En 
okazo de sendo de la tuta kotizado, ni konsideras la al- 
senditan Delegit-parton kiel donacon.

Regionaj kunvenoj. —  Regionaj Esperanzaj kunvenoj 
okazis en la jenaj regionoj, laŭ § 24 de ia Statuto: Brad
ford , Kiew, Krakovo, Philadelphia. (Vidu la unuan liston 
en Esperanto de 20  januaro.) En Ĉiuj la raporto de la 
Delegito estas aprobita.

Ni rememorigas, ke tia kunveno devas okazi afmenaŭ 
unu fojon jare en Ĉiu regiono, kie estas minimume 20 
Esperantianoj, La Delegitoj bonvolu Ĉiam sendi ai la C. O. 
protokolon de tiuj-kunvenoj; ; . , V

3.: Cĉsar Coves; pentristo,
• g '  v • p . » • *  ■ • ,* • %’* . 4  • . * *•

D.: F-ino Frida Simmank,

Novaj Delegitoj.
Atberique (Hispanujo, Valencia). —

C. Cose 12.
Briesnitz (Germanujo, Dresden). —

Sonnenlehne 3. - • - • *>
Budapest (Hungario). -  SD .: Maurice Bihari, VI. Andrassy-u. 8.
Charleston (Usono, S. C.). — D .: V. C. Dibble, 76, Wentworth St.
Chatillon (Francujo, Indre). — D .: P. Baronnet, instruisto.
Erzsibetfatoa (Hungario, Post Pliis Soit Kis Kun). — D .: Nandor 

Beck, Maroth-a. 59. •
Fori Leavensworth (Usono, Kansas). — D.: R. L. Bush.
Gebel-Moya (Afriko, Sudano). — D.: Georges George, kalkulisto, 

Arctieologkal Excavation Canrp. ' '  '
Geestemŭnde (Germanujo, Hannover). — VD.: Christian Tanger- 

mann, Schulstr. 10/H.
fia  skovo (Bulgarujo). — D.: Vasi! Vaĉev, oficisto.
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H radse K  rulota (Austrio, Bohemujo). — D.r O. SkienĈka, oficisto, 
Zivnostenska banka.

. **i r •>»*.• j f » * ** . w* r * . . . »  • • •  v .  . • • *• * . : •  .. *

Ktotische (Germanujo, Dresden). — D .: Pran* RMletn, KGfligs- 
brackerstrasse 3S.

MigHno (Germanujo, .Posesi). - -  D .: St. Jagielski, Lindenplatz 21. 
Nagykĉrŭs (Hungario, "Pesi). — D .: Endre Banoczy, gimnazia pro

fesoro, Gimnastojn.
Stenito (Aŭstrio, Tren tino). — D.: D-ro Alessandro Mondlo!, 

distrikta jugisto. . ,
U dine (ltalujo). — &!: Giovanni Ba Misia Cofgnali, oficisto.
Venezia (Havajo). — D.: Bruno MigHormi, profesoro, Campo S.Polo, 

Calle Pezzana 2162.
Wald3assen (Germanujo, Bavaraj©). — VI>.: J. Trattmani^ tnstruisto.

w ^ • ... 4 • ,  {. s  W  v“

Sangoj.
Barcelona (Hispanujo).— D .: Francisko Pinoj Magran*, Amalia 16-2-2;

V D .: Francisko Corgues Torredeflot, str. Oreten 6 Cruz Roja. 
Brest (Francio, Finistera). — D.: Oscar Goasguen, desegnisto,

14, Place St. Martin.
Budapest (Hungario). —* D.r Forster Jend, VŭrOsmarty-u. 60; VD. 

Jozefo Flor, V ii. JozsefkOrut 27, .
i r i  ^ Ĝ e & k ^ A n i

Weissen Stein 24/1. U  " J ’
Leipzig (Germanujo, Saksujo) — VD.: A. Petzold, fervojoficisto, 

Schamhorststr. 43/1. . ! .  . I -
Neugersdorf (Germanujo, Saksujo). — t i . :  Otto Gcier, C. G„ Hoff- 

mannstr, 245.
Tiĵtis (Kaŭkazo). — D: D-ro Andreo Fiŝer, Gribojedovstr. 25.

Eksigoj.
'  * '  9  r  t

Bihai (VD: Zeravjca); Ca Foscari (SD. Lupi Gino); Lapparouguial 
(SD: Lagriffoul); Uige (D.: Fichzon); Neuchŭtel (D.: Perret); 
Stettin (D: Lucas); Xanti (D .: Evangelides)..

. • * 4 i  I • I .

Rimarkoj.
Freienstein (Svisujo, Zurich). — Pro foresto de Ia Delegito oni siri 

turnu al S-ro J. G. Fritschl, Freienstein.
Vilna (Rusujo). — Pro foresto de Ja Delegito oni petu ciujn infor

mojn de S-ro V. F. Grigoroviĉ, kontre! Polesskij, reZidando 
de Vilna Esp. Societo.

Monata Bileto de UEA
Sub tiu titolo rri de nun koncize raportos pri ia laboroj de 

la C. O. de UEA kaj dem<mdoj, kiuj ne povas trovi lokon en nia 
Oficiala Informilo.

*  **
La ciferoj — Ĉi tie ni ofte parolos pri ciferoj — montras ai 

ni, ke la membraro de UEA regule kreskas: Ia I januaro estis 
2582 kotizintoj, Ia I februaro 3796, la I marto 4618, la I aprilo 
5383 «sen la garantiantoj kaj subtenantoj). Lastan jaron, je la 
samaj datoj, ni havis respektive 1901, 2676, 3682, 4325. Inter la 
kvin mil ĝisnunaj pagintoj troviĝas preskaŭ du mil novaj membroj. 
Ni do rajtas esperi, ke tiun jaron UEA havos almenaŭ milon da 
pliaj membroj kaj. . .  eĉ multe pli, se niaj Delegitoj Ĉie bonvolus 
energie varbi.

Oni facile komprenos, ke gravan administran laboron tio trudas 
al nia Oficejo (ni ĝin tute ne bedauras!), ĉu  vi sdas, kiom da 
operacioj necesigas Ia enregistrigo de aliĝo? unue, nia sekretario 
transdonas ĝin al la kaso (nenia aliĝo estu sen mono), due la 
kasisto kontrolas ĉu ĝi estas finance en ordo, donas al ĝi kas- 
numeron kaj transdonas ĝin al speciala oficisto, [di ĝuste oficistino, 
rie tiu lasta serĉas en speciala slipmeblo, ĉu la paginto estas nova 
membro au ne, kvare Si enskribas la membronumeron, kvine — 
- -  ,a membro estas nova — du stipoj (laŭnome kaj faŭnumere)

estas skribata), se H estas malnova U slipoj estas kontrolataj rilate 
ai la adreso, sese oni skribas la membrokarton kaj ĝin dufoje sur- 
stampas, sepe la koverto estas adresata kaj la Jarlibro enmetata, 
gke cmi reki as ige s la slipon kaj membroliston iaŭorde, nafte afranko 
kaj forsendo de la Jarlibro. Se la Delegito sendas aligon en la 
teksto de letero (ne imitinda I) ni havas dekan operadon pro kopio.

Tio Sajnas komplika kaj dek ti ve postulas tempon, sed simpl
igi kaj samtempe konservi oportunan ordon ne estia eble. Cetere, 
normale funkcias tiu sistemo, kiu havas latindajn profitojn.

Plezure ni konstatas, ke la Jarlibro kaj la nova membrokarto 
trovis favoran akcepton. Oni generale konsentas, ke ambaŭ realigas 
evidentan progreson. Mi ja sdas, ke ta Jarlibro ne estas «en pres
eraroj. Unu el la viktimoj estas la Universala Esperantia Librejo, 
klu laŭ ĝi (paĝ. 213) troviĝas ne en ĉenevo, sed en Centra Franc
u lo ...  Tion kaŭzas devige rapida presado. Unuparte, la membroj 
deziras ricevi la Jarlibron komence de la Jaro, aliparte malgran ad
monoj niaj la cefaj aliĝoj kaj anoncoj venas en novembro kaj 
decembro. Do, kalkulu... Plibonigo venos kun plua hdpanto ĉe. 
nia Oficejo. *

Inter la lasttempaj laboroj de nla C. O. mi dtu ia durigon 
de t? M opsoj, ĉe ^.diKerslandaj^ a d m in is t r i  po^ lg  4mp9fta&>, 
de ia bldkieioj (rezultatojn mi baidaŭ konigos), p rep aron  de 
grafikoj kaj elmontrejoj, por la Esperanto-pavilono, kiun niaj germ
anaj samideanoj starigos dum la mondekspozicio en Leipzig, kun
metadon de ia informoj pri la alkongresaj karavanoj kaj rilataj 
klopodoj, kunmetado de la statistiko de ia servoj dum 1914, kaj 
la kuranta laboro, kiu ne estas nula, ĉar dum marto la movado de 
la korespondaj atingis la ciferon 3225. H. H.

ESPERANTIAJ KONGRESAJ KARAVANOJ

Okaze de la Pariza Kongreso, organ izas, sub la aŭspldoj de 
UEA, diversaj karavanoj al la kongresurbo. Ni jam povas doni pri
iii kelkajn informojn. Detalojn pri tiuj vojagoj oni trovos en rilaj 
venontaj numeroj.

* *

Karavano Berlin-Paris kaj reen per speciala vagonaro. —

Tiu karavano, speciale rekomendinda por germanaj, skandinavaj kaj 
rusaj samideanoj, estos aranĝata de Germana Esperanto-Asocio kaj 
Germana Esperantisto, kun helpo de UEA. La entuta prea» estos 
proksimume 140 M. (69 Sm). Enkalkulitaj en la prezo estas ankaŭ : 
Logado kaj po 3 mangoj ĉiutage (inkluzive trinkejojn) en bonaj 
hoteloj en la proksimeco de la kongresejo, trinkmonoj, gvidadoj tra 
la urbo en veturiloj, ktp., ktp., entute ĉio, kion oni generale bezonos 
krom la pure kongresaj aferoj.

Ial karavano forveturos el Berlin la I augusto matene kaj estos 
en Paris Ia 2 augusto matene. La reveturo komencigos la 9 aŭgusto 
vespere kaj finigos la IO aŭgusto vespere. La- vagonaro jam estas 
certigita. Informojn donas la oficejo de Germana Espenmt&Asocio 
Plrnalsche Str. 50 II, Dresden-A.) aŭ la redaktoro de G, E., F. EUer- 
siedt (Wissmannstr, 46, Berlin S. 59).

Karavanoj London-Parls. — Agentejo Thos. Cook & Son 
(Esperantia Entrepreno) arangas sub Ia aŭspicioj de UEA diversajn 
karavanojn London-Paris. Unu el ili estos gvidata de S-ro Paul 
Blaise. Por ĉiuj informoj pri tiuj vojagoj, oni bonvolu peti detalan 
cirkuleron de Thos. Cook & Son, Conduded Tours Dept., Ludgate 
Cirkus, London E. C  '

*• '  ^

Postkongresa karavano tra Centra Francujo. — Ni hodiaŭ 
povas konigi la detalan programon de la postkongresa karavano al 
la historiaj kasteloj apud la bordoj de la rivero Loire, pri kiu ni 
jam parolis:

Unua vojplano. A.

Lundo IO aŭgusto. — Ekiro de Paris (staddomo AusterHtz) je 
7 h. 22 matene. —- Alveno al Orlĉans. Vizito tra Oritan* per spe-
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cialaj tramveturiloj. Olivet (fonto de rivero Loiret). — Tagmanĝo. 
Foriro de Orleana. Alveno ai Blois (veturiloj atendos la Esperant
istojn ĉe la stacidomo). Vizito de la kastelo en Blois. Veturado 
al C h am ard . Vizito de ia kastelo de Chambord, Reveno ai Blois. 
Vespermanĝo, vesperkunveno kaj nokta logado en Blois.

Mardo U  aŭgusto. ~  Foriro per tramveturiloj al Amboise. 
Vizito de la kastelo de Amboise. Forveturo per vagonaro. Alveno 
en Tours. Tagmanĝo. Foriro al Langeats. Vizito de la kastelo de 
Langeais. Reveno al Tours, Promeno tra la urbo Tours (belega 
pejzago kaj Stonpontego super ia Loire). Vespermanĝo, vesperkun
veno kaj nokta logado en Tours.

Merkredo 12 augusto. — Foriro de Tours. Reveno al Paris- 
Austeriltz Je IO h. 22 matene.

Prezo: li» ki. Fr. 57.50; III" ki. Fr. 48. .50.

Dua (pligrandigita) vojplano. B.
La dua (pligrandigita) vojplano enhavas same entute la unuan 

(A) ĝis la (ino de la U aŭgusto, kaj plie:

Merkredo IU aŭgusto. - -  Foriro de Tours. Alveno al Saumur. 
Vizito de la Milita Kavaleria Lernejo, Muzeo de la ĉevalaĵoj, Urb
domo. Tagmanĝo. Tramveturado al Fontevrault, vizito de la Abat
ejo (tomboj de la anglaj regoj Plantagenets) kaj de la kastelo de 
Montsoreau. Reiro al Saumur. Alveno. Vespermanĝo. Foriro. Al
veno al Angers. Vesperkunveno kaj nokta logado en Angers.

Jaŭdo 13 aŭgusto. — Vizito tra Angers. Muzeo de religia 
arto, katedralo, kastelo, logejo Bailaut, muzeo David d’Angers. Tag
longo . Tramveturado al Trelazĉ: Vizito de Ia ardezminoj ĉe Trelazĉ. 
Reveno al Angers. Vespermanĝo. Foriro je IO h. 32 vespere. Re
veno al Parls-lnvalides vendredon 14 aŭgusto je 4 h. 51 matene.

Prezo: II* ki. Fr. 86. ,50; III* ki. Fr. 74. 50.
En ĉiuj tiuj prezoj estas enkalkulitaj de Paris al Paris Ia el

spezoj por la fervojoj, la tramoj, ia veturiloj, la hoteloj (3 mangoj 
ĉiutagc), enirkostoj en ia kastelojn, gvidistoj kaj trinkmonoj. Plie 
en keikaj urboj ia Esperantistoj estos oficiale akceptataj de la urb
estraroj.

Esperanto kaj la telegrafa kodo Lugagne
Jus aperis nova grava verko, kiu meritas altiri la atenton de 

la Esperantistoj pro du kauzoj, unue ĉar ĝi havas Esperantan 
parton, due ĉar gi nedubeble prezentas gravan progreson rilate al 
ia antauaj tiaspecaj verkoj.

La starigo de la telegrafa kodo Lugagne' trudis al giaj autoroj 
laboron malfacile takseblan. Elektita laboristaro devis sin dedici al 
gi dum pluraj jaroj, kaj nur dank'al multaj oferoj ĝi povis esti plen
umata. Per la kodo Lugagne oni telegrafas kiel oni, parolas kaj oni 
samtempe parolas sep lingvojn, nome: Franca, Angla, Hispana, 
Germana, Portugala, ltala, Esperanta. La ekspedanto ne zorgu pri la 
traduko; li bezonas koni nur la patran lingvon. Ekzemple, rusa komerc
isto per helpo de la Esperanta parto povos telegrafi ai hispana ne
esperantista kolego, kiu facile deĉifros la ricevitan tekston. Efektive, 
la konvenciaj vortoj de la kodo Lugagne tradukigas sub la okuloj de 
la adresato, automate en Han lingvon aŭ en kiun ajn lingvon laŭ lia 
placo. La nuntempaj generalaj kodoj bazas sur la principo de tute 
pretaj frazoj. Tiu principo estas malgusta, ĉar ĝia apliko permesas nur 
la starigon de verkoj en kiuj oni tre malofte trovas la frazon, kiu 
precize esprimas ia difinitan ideon transmetota^ El tio sekvas 
hezitoj, esploroj kaj tempoperdo. Tiu ĉefgrava m aloportunaj estas 
unu el la kialoj de la kodo Lugagne. Ĝi ebligas cion diri precize 
kaj simple, ĉar ia ideoj ne plu estas premataj en kliŝaj frazoj. La 
subjekto, la verbo (konjugaciita) kaj la komplemento esprimigas per 
triliteraj vortetoj; la tie! formita konvencia vorto finigas per deka 
litero, kiu — tre lerta elpenso — permesas konstati kaj korekti 
aŭtomate clan eblan eraron en la transmetado. Ĉiuj indikoj (vortoj, 
verboj, esprimoj, datoj, kvantoj, produktoj, propraj nomoj, ktp.)

povas esti sendiference grupigataj tiel ke, en certaj okazoj, te kleoj 
de du plenaj frazoj tradukigas per unu sola vorto. Ciu grupo de 
tri literoj signifas vorton; tiu vorto estas tradukita sur la sarna 
linio en ia sep supre cititaj lingvoj. Tiamantere oni povas sin tele
grafe komprenigi tutmonde de ĉiu persono posedanta k  kodon 
Lugagne, kia ajn estas Ua lingvo. Danika! tio ia priparolita verko 
utilas ankaŭ kiel plurlingva komerca vortaro tre kompleta kaj tre 
zorge farita.

Konklude, ni deziras gratuli la aŭtoron de tiu granda verko, 
ke li bonvolis enkonduki en ĝin nian lingvon. Tiamaniere komerc
istoj sciantaj Esperanton kaj apartenantaj al landoj, kies lingvo 
estas malmulte konata, povos facile kaj Ŝparlge telegrafe respondi 
kun kolegoj de la tuta mondo. La kodo Lugagne estas ia sola tia 
verko, en kiu aperas Esperanto. ĜI do povas farigi .nia* kodo.

f f . f i .

1 Code InternationaI Lugagne, de Georges Lugagne, eldonita 
sub la direktado de Gabriel Lugagne. (Sociĉtĉ des Codes tele- 
graphiques Lugagne). P rezo: 100 Frankoj. Ricevebla de la Univers
ala Esperantia Librejo.

Esperantia Parolejo
On! proponas!

.• . S-ro J. Schwaiger, Del., Kŭnigsberg, sendas la jenan pro
ponon: .La G. E. A., kun helpo de UEA, arangas por la Pariza Kon
greso rektan vagonaron Berlln-Paris. Tiun ĉl favoran okazon devas 
uzi ĉefe tiuj personoj, kiuj ĝis nun ne estas Esperantistoj, por viziti 
Parizon je malalta kosto; nur estas nepre necese, ke ili lernu de 
aprilo ĝis julio nian lingvon. La lokaj grupoj uzu tiun okazon kaj 
tuj aranĝu „ Parizajn-Esperanto-Kongres-Kursojn*. En a u j  taggazetoj 
oni atentigu pri tiu fakto, kaj certe estas, ke ni gajnos multajn anojn, 
ĉar la okazo viziti Parizon tiel malkare ne revenos. Tial aranĝu 
specialajn kursojn*.

Oni laŭdas!
. •. S-ro J. Sckmid, Del. en Bern, kore dankas al la Del. en 

Hamburg, Esslingen, Dresden kaj Wien pro gravaj informoj.

S-ro A. Jodko. Esp-iano en Sluck, kore dankas S-ron F. W. 
Shaw, Del. en Manchester (Angl.) pro akurate senditaj informoj.

. •. S-ro O. Te sdi, Esp-iano en Frankfurt a. M., nuntempe en 
Luzern, dankas S-rojn Rebouillon, Del. en Marseille, Dottarelli, Del. 
en Roma, Bagnulo, Del. en Napoll, Nanni en Bologna kaj Colonnese, 
Del. en Milano, pro helpo duai la vojaĝo. Koran dankon ankaŭ al la 
grupo en Toulon pro bonega akcepto.

. •. S-ro R. Rubĉiĉ, Del. en Dubrovnik, esprimas plej koran 
dankon al S-roj D-ro S6s, Del. en Wien, D-ro Wedam, Del. en 
Villach, D-ro Ghez, Trieste, pro gravaj servoj, al S-ro Baltei,. Graz, 
pro gentilaj donacoj kaj al S-ro D-ro Ŝipek, Del. en Heliopolis kaj 
Kubenz, Dresden, pro iliaj vizitoj.

.- . S-ro M. Mogendorff, Esp-iano en Groenlo, tutkore dankas 
S-ron Th. Rousseau, Del. en Dijon, pro akurata informo kaj S-ron 
Richard, Del. en Ch/Uon-s-SaĜne, pro multaj informoj kaj bona 
akcepto kaj helpo al lia onklo.

. *. S-ro R. E. Blackstone, Del. en Boise (Usono), dankas ĉiujn, 
kiuj gratulis lin pro lia edzigo kun F-ino F. M. Snyder.

S-ro G. Alomar, Del. en Palma de Mallorca, kore dankas 
S-rojn J. M. de Villa, Del. en Habana, Josĉ J. Fernandez, Del. en 
Matanzas, B. Klingenberg, Del. en Kristiani* kaj G. D. Buchanan, 
Del. en Glasgovo pro favoraj respondoj.

Oni petas!
.• . S-ro O. Ziegler, Del., Mlesbach- Neuraŭble, (Oberbayem, 

Germanujo), petas alsendon de ii. poŝtkartoj por arangi ekspozicion.
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. . .  S-ro L  Itlaievii. D e l  en  Kiev, 26 A jk o v sk a ja ,  demandas 
ia Del. de Suda Rusujo, pro informoj, klu ne ricevis la rondirantajn 
kajerojn, kiuj estas senditaj Iau la vojo : I. Zolotonoŝa fiarkov, Sumi 
Novoĉerkask, Lozovaja, Zaporoĵje-Kamienskoje, Jurjevskij, Zavod, 
Kamar, Odessa, Kiev; U. KiSinev, Jmerinka, ^epetovka, Novograd- 
volinsk, ĉem igov, Ĉerkassl, Umanj, Pjatigori, Svjatoŝin, Kiev.

S-ro Santos Orta de Arri, Del., San Sebastian (Hispan,), 
str. Guetaria IO, deziras ricevi adresojn de Delegitoj kaj samideanoj, 
kiuj povus senpage aperigi en naciaj ĵumaloj propagandajn artikolojn 
de li verkitajn.

Esperantia Vivo
Fi&nCiĝo. — S-ro J. Pastoor, prezidanto de la Katolika Esp. 

Grupo en ’s-Hertogenbosch (Nederlando) kun F-ino Viva Theresina 
Blankwaardt, 's-Hertogenbosch.

Edzigo. — S-ro Joseph Salasc, Esp-iano el Murviel (Hĉrault, 
Francujo) kun F*lno i r o n i e  Ftoite, cl Mĉze.

Morto. — S-ino Martha Hildebrandt-StrShl, edzino de S-ro 
Hildebrando Del., Thun (Svisujo).

Reciproka Informado
ĉ iu  membro de UEA, kiu deziras ion scii pri iu ajn temo 

(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu al ni sian demandon. 
Ni ĝin enpresos cl tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, kluj apartenas al plej diversaj medioj, landoj, profesioj, 
iu povos respondi. Tiun respondon li bonvolu resendi al ni, kaj 
ni ĉi tie ĝin enpresos. Ni rezervas al ni la rajton mallongigi kaj ; 
arangi la tekston de la demandoj kaj respondoj kaj, eĉ tute forigi 
tiujn, kluj estus kontraŭ la bonmoroj, ia ĝeneralaj principoj de nia 
gazeto aŭ ne havus sufice generalan intereson. La demandoj kaj 
respondoj estu kie! eble plej mallongaj kaj precizaj. Oni skribu ilin 
tre legeble sur apartaj paperfolioj aŭ poŝtkartoj, aldonante la numeron 
de la membrokarto de UEA.

Demandoj
15. Kiu firmo liveras amerikan gasolinlampon: improved Wels- 

bach pat’s. pend. Hydro-carron Lamp ? — M. 2828.
16. ĉ u  iu bonvolos doni al mi adresojn, kie mi povus mendi 

librojn en greka, latina, germana aŭ rusa lingvoj pri fa doktrinoj 
moralaj kaj dogmoj, kaj pri la historio de la orienta greka kaj rusa 
eklezio? ĉ u  iu volus doni al mi ia nomojn de 1’aŭtoroj kaj la 
titolojn de kelkaj tiuspecaj libroj ne karaj? — M. 6949.

17. Mi petas montri adreson, kie mi povus mendi malgrand
etan kudromaŝinon kun du Sraŭboj por fiksi ĝin al tablo. Ĝi devas 
havi nur dufadenan stebaparaton, esti solide konstruita (tute ne 
infana!) Ĝia destino: stebi tolaĵon dum sencesaj fervojaj vojagoj,
— M  42.

18. Kiu uzis la kuracilon de D-ro V. Lagaia, Napoli, produkto 
nomita ,O ideu‘ kontraŭ la miopeco kaj aliaj malsanoj de la okuloj? 
Kia rezultato? — M. 7349.

19. Mi bezonas anglan enciklopedion, m odernegaj kun multaj 
I lu s t ro j .  Kosto ne pli ol 20 Sm. Kiu verko estas plej konsilinda ?
— M. 1650.

20. Italo intencas pasigi I monaton en Londono por phperfekt- 
iĝado pri angla lingvo (precipe elparolado). Kia vivmetodo en 
Anglujo estas por Ii plej konsilinda? — M. 1650.

21. ĉ u  ekzistas speciala vortaro angla-esperanta aŭ angia* 
esperanta-franca por automobilaj kaj elektraj vortoj ? — M. 8086.

22. ĉ u  trovigos kompetentuloj povantaj kontentigi mian deziron 
pil malpli serioze konatigi kun la jenaj lingvoj de ia kelta familio: 
bretona, irlanda kaj skota? Adresoj estas bezonataj. — M. 382.

23. Klu povus al mi montri landon, kie enmigranto devas vivi 
U plej mallongan nombron da jaroj, por akiri regnanecon de tiu 
lando (landon ne sovaĝan kaj kun kondicoj pli malpli konvenaj)?
— M. 382. x

Respondoj
La unua cifero montras la nameron de la demando, la dua (inter krampoj) 

la pagon de Esperanto , sur kiu fil aperis.

6(32). Transsiberia fervojo: Vojaĝo Moskvo-Vladivostok. Rapida 
vagonaro: I» ki. 257.20 Rbi., 11« ki. 163.85 Rbi. Pasaĝera vagonaro: 
li» ki. 97 Rbi., HI* ki. 62.40 Rbi. Krom rapida kaj pasaĝera vagonaro 
ekzistas ankoraŭ plackarta vagonaro. Plackarto kostas Ua ki. 14,30 Rbi. 
(sume 97 +  14.30 Rbi.), Iii» ki. 7.15 Rbi. (sume 62.40 - f  7.15 *  
69.55 Rbi.). Rapida vagonaro iras 208 horojn, plackarta 270 horojn.

9 (45) Spongoj el papero: Mi turnis min ai specialaj firmoj 
en Parizo, sed oni respondis al mi, ke tiu artiklo ne estas konata, 
eble ĝi ne ekzistas. Ekzistas; spongoj el premegata vato, nomitaj 
„hygienic sponges*. — M. 5444.

12 (65). Germanaj gitaristaj gazetoj: Der Gitarrefreund, du
monata, M. 7.50 (Mtinchen, Sendlingerstr. 75 I). — Moderne Musik, 
monata, traktas pri mandolino; Fr. 6 .50 (Zŭrich I). — M. 3018.

13 (65). Libroj pri eduko de la vo lo : Jules Pavot. L’ĉducation 
du vouloir. -  M. 1550. — D-ro Paul Nyssens. Cultuie humaine,

j Fr. 3.50. — Levy. L o c a t i o n  de la volonta, F. 4.50. — M. 1720.
14 (65). Multobligilo .Automatograf*, Fr. 28 (havebla en 

Bruselo, 4, Montagne aux herbes potagferes). — M. 1720. — Jes: 
Petu .Optimus* ĉe Delachaux & Nestia S. A., NeuchStel (Svisujo).
— E. E. 481.

A l v o k o j
Esperanto kaj turismo.

Inter la 3 kaj 6 majo okazos en Krak6w la Illa Balneologia 
pola Kongreso, tigita kun Turista kongreso. La organizantaro de 
tiuj ĉi kongresoj estas favora por nla -movado kaj oficiale invitis 
Krakovan Societon .Esperanto’ partopreni en la Kongreso, Kom
preneble nla devo estos elprofiti tiun ĉi okazon por propagando 
de nia movado, kaj tial la Societo elektis samideanon Medrkiewicz, 
samtempe posedanton de banloko Slawinek en rusa Pollando, por 
prepari paroladon pri temo: Esperanto en servoj de turismo kaj 
banlokoj. Por ke la parolado estu elika kaj konvinka necesas 
posedi multe da broŝuroj, gvidlibroj, priskriboj, reklamoj kaj generale 
tutan literaturon, kiu rilatas al turistaj kaj banlokaj aferoj. Tiu ĉi 
materialo estos elmontrita kaj disdonita al partoprenantoj de la kon
greso. Sendube propaganda efiko de tia okazintajo estus tute 
kontentiga.

Tial mi turnas min al ĉiuj samideanoj kun varmega peto, ke 
ili bonvolu alsendi en plej baldaŭa tempo konvenan materialon 
koncernantan turismon kaj banlokojn.

Poitkartoj ilustritaj.
S-ro Foldes de Gutori, apotekisto en Arad (Hungario) apro

banto de nia ideo, donacis al nia grupo 15.000 ilustritajn po6t- 
kartojn pri nia urbo. Ili estas dekduspecaj; ĉiuj havas Esperantan 
surskribon. Tiuj ĉi poŝtkartoj baldaŭ estos dissendotaj Laŭeble por 
ciuj samideanoj tra Ia mondo.

Ni petas ĉiujn samideanojn, kiuj estos jam ricevintaj poŝt- 
kartojn, ke ili bonvolu sciigi nian grupon pri adresoj de aliaj Esper
antistoj, por ke ni povu sendi ankaŭ al Ui.

D-ro A. Vegh, Del., Arad (Hungar.)
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Al niaj Abonantoj

Ni petu, ke daj abonantoj, kiuj eetas informitaj de nla 

administracio pri finigo de sia abono, bonvolu kiel eble plej 

baldaŭ sendi sian reabonon por eviti al si interrompon en la 

ekspedado kaj al ni senutilajn klopodojn.

En la landoj, kie tlo estas ebla, ni enkasigas ia reabonojn 

per pottrepagoj. En Rusigo, S-ro SZABUNiEVfCZ, Del., Moskvo, 

estas rajtigita de ni por sendi tiujn poitrepagojn.

REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

L *  letero. PK postkorto, PI — poŝtkartoj ilustritaj.
, ,  PM =  poitmarkoj. bfl. *= bildflanko.

Amiens ((Princujo,' Somme), t-  S-ro O. Hesse, 82, rue Vulfran 
Warmĉ, PM. q

A m ie n s  (Francujo, Somme). — S-ro Robert Souday, 116, me 
des Corroyers. PI., PM., L.

A n t o f a g a b t a  (ĉiUo). — S-ino Rosa Bravo, Casila 354, PM.
B e r l in  N. 65 (Germanujo). — S-ro Arthur Kleinow, Utrechter- 

Str. 21/11, PI. (kun negermanoj; precipe per Esp. stenografio laŭ 
Stolze*Schrey).

Bo x t e l  (Nederlando). — F-ino Maria Jurgen», Bosscheweg, PM. 
(kun ĉiuj landoj).

B r u s e l o  (B e lg u jo ). — S-ro V. Lamberts, poste restante Nord, 
PI., F̂ M. (uritaj kaj neuzitaj).

B u d a p e s t  (Hungario). — S-ro K. Miller, arkitekto, PI, bfl, PM. 
(precipe eŭropaj).

B u d a p e s t  (Hungario). — S-ro Emerico Nagy, V.Szabadsag-ter 8, 
L. (pri fotografado).

Bu d a p e s t  (Hungario). — S-ro Josef B ohm , X. Apaffy-utca 40., 
L., PI., PM.

BUKARESTU (Rumanujo). — F-ino Adelaide Jacobescu, studentino, 
str. Golestl IO, PI.

C a n n s t a t t *St u t t g a r t  (Germanujo). ~  S-ro Emst Fischer, 
PfeiKerstr. 7, PI., bfl. (kun Ĉiuj landoj).

C a n n s t a t t -S t u t t o a r t  (Germanujo). — S-ro Paul Ruoff, Glocken- 
str. 12, PI., bfl. (kun ciuj landoj).

C h a t e a u -T k ie r r y  (Francujo, Aisne). —- S-ro Georges Delanoue, 
Del. de UEA, PM., PI., L. (kun ĉiuj landoj, deziras Interŝanĝi PM).

G e n o v a  (Italujo). — 6 0  lernantoj de ia urba teknika lernejo 
deziras korespondadi. Adres: Corso di Esperanto, Scuola tecnica 
serale Baliano, Genova.

, Gussoleno di Susa per Bruzolo (Italujo). — S-ro Johano
Mallogite. ,

Is e r t h a l  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Ruclolf Tulak, PI. (ko
lorajn vidadojn kaj naciajn kostumojn).

K a r a t u z  (Rusujo, Enis. gub.) — F-ino Nadino Sishia, instru
istino, PI.

Ka r a t u z  (Rusujo, Enis. gub.). — S-ino L. J. ŝevĉugova, PI. j
K l a d n o  (Austrio, Bohemujo). — S-ro O. Koĉi, Prez. de ia I

I. Esp. Klubo .Zamenhof", (kun partoprenontoj de la Deka, precipe 
parizanoj; interi», ĉiun malnovan esp. gazeton kontraŭ bela eks
pozicia fotogr.).

La u b a n  (Germanujo, Silezio). — S-ro Fr. Krause, sergento,
5. Kompanio Infanteria Regimento N° 19, PK. (kun ĉiuj landoj).

L ŭ p z ig -S e l l e r h a u s e n  (Germanujo, Saksujo). -  S-to Wtthelm 
Bortnann, Paulinenstr. 13/IV, PI. * .

I-E M a r s  (Usono, Iova). — S-ro Charles D. Ray, D. O., PI. 
(kun ĉiuj landoj).

Lim o g e s  (Francujo, Haute Vienne). — S -ro  Albert Moreau, 
bibliotekisto de la Junula Grupo, 16, rue des Petits-Pousses, PM. j

Lim o g es  (Francujo, Haute Vienne). — S-ro Gustave Goetscbel, 
32, rue du D od ier , PIC, PM.

M is k o l c  (Hungario). — S-ro Jeno Ferber, Hunyady-u. 25, PI. 
(kun ĉiuj landoj).

M is k o l c  (Hungario). — S-ro Sandor Hallgato, Jokai-u. 1. P I
M o n t b ĉ l ia r d  (Francujo, Doubs). —  S-ro Pradeloux, 44« de 

ligne 7e Cie., PI., PK.
M o s k v o  (Rusujo). — S-ro V. Belov, Petrovsko-Razumovskoe, 

studento de Moskva Agronomia Instituto, PI. (nur karakterizantajn la 
disvolvon, la bonfarton kaj la vivmanieron de Ia lokaj, malgrandaj 
terkulturistoj).

NEISABUR (Persujo). -  S-ro Mimikon Mirzajan L ,  PK., bfl. 
New-York (The Bronx, N. Y., Usono). — S-ro dreston C. Coigne, 

2627 Webster Ave. (kun psikologoj pri nenorma psikologio, hipnozo, 
songoj k. s.).

O d e s s a  (Rusujo). — S-ro A. Tertus, Rizovskaja 36, PK., L. 
(kun ĉiuj landoj).

P a l m a  de M a l l o r c a  (Hispanujo, Son Sardina). — S-ro Jaime 
Busquets Muse t, studento, PI., bfl. {kun ciuj landoj, precipe kon 
fraŭlinoj; ankaŭ intertanĝas PM.).

P a r d u b ic e  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Rudo» Vondra, PI. 
(kun ciuj landoj).

P o it ie r s  (Francujo, Vienne). —  La fraŭlinoj kaj fraŭloj de 
.Esperantista Junularo* deziras konstantan korespondadon kun ĉiuj 
landoj. Sin turni al la prezidanto: S-ro Gaston Lelarge, studento, 
44, rue de la Cathedrale, PI., PM., L., bfl.

P o l a  (Aŭstrio, Iskio). — S-ro Emilo Halounek, maristo, S. M.S. 
Zrinyi PI., PM., bfl. (kun ĉiuj landoj krom Aŭstrio).

P o r t s Mo u t h  (Anglujo). -r- F-ino Forneata, 31, MontgOmerie 
Rd., PI.

,  • . V

P r a h a  U (Bohemujo). — S-ro K. Bohaĉ, bankoficejo, 4 Jen- 
Stejnska str., L., PI., PM., bfl. (krom Esperante korespondas ankan 
angle, germane kaj boheme). >

P r a h a - V in o h r a d v  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro F. Baioum, 
Manesova ui. 57, PI.

P r o s t e jo v  (Austrio, Moravio). — S-ro R. Fridrich, profesoro, 
ulice Rejskova IO, (kun samideanoj el malgrandaj, precipe sub
premataj nacioj: baska, dana, estona, finna, flandra, galicia, greka, 
irlanda, kataluna, kimra, litova, lohiŝa, luĵica, serba, skota, slovena, 
ukraina ktp.

S c h l e s ie n g r u b e  (Germanujo, Silezio). — S-ro August Dudek 
Gutsstrasse 33, PI., L., bfL (kun ĉiuj landoj).

Schvental (Rusujo, Ĥers. gub.) — S-ro Karl Georg Frej, 
privata Instruisto, poscht, otd. kronau., L., PK. (kun ĉiuj landoj).

Sid i Ab d a l l a h  O. M. (Tunizio). — S-ro Renĉ Bĉchade.
Sid i A b d a l l a h  O . M . (Tunizio). — S -ro  Emile Gougeat, (kun 

ĉiuj landoj).
S id i A b d a l l a h  O . M. (Tunizio). — S-ro DĉsirĜ Michel. PI., bfl: 
S m y r n e  (Azia Turkuko). — F-ino A. Joanides, Deutsche Post 

Boi 133, L., PK., PI , PM., bfl. (kuriozajn vidadojn)!
S t -C h a m o n d  (Francujo, Loire). — S-ro Jozefo Gouzy, 9, Avenue 

de rH6tel-de-Ville (kun gemuzikistojn
S t-D e n is  (Francujo, Seine). -  S-ro Abel Langy, 13>IaceThlers. 
S t -O m e r  (Francujo, Pas-de-Calais). — 50 junuloj deziras kore

spondi. Adresu la unuan karton al S-ro Delezoide instruisto, 59, rue 
Guillaume eliton, St-Omer.

S a n  V is e n s  d e  T o r e l l o  (Hispanujo). — S-ro Petro Pnigbo, 
Plaza 8, PI., L. (kun ĉiuj landoj).

T o r e l l o  (Hispanujo). — S-ro Mariano Casa, str. Nau 74, PI.
L. (kun ĉiuj landoj).

T o r e l l o  (Hispanujo). -  S-ro Josĉ Vila, Fabrika C. C. V.,
U  {kan fiaj landoj). \ ,vrW r . - ■
-  L T ^ h » llo  (Ukpapujt») S-m. Peti» str. 'Carrera 36, PI.,
L. (kun ĉiuj landoj).

T o r e l l a  (Hispanujo). — Fratinoj Dalmau, str. Ample 5, PI., L. 
(kun ĉiuj landoj). ’ c

U j p e s t  (Hungario). — S-ro Zoltano Bencsik. Nvar-utca I . PM.. PK.



Ukova*  (Hungario)

Wien VIII (Austrio). — S-ro Voclav Stary, bankoficisto, Lederer- 
gasae 37t ffi-18, PM., P i ,  PK., L., bfl» (kan ciuj landoj, pti diversaj

. Zurich (Svĥ 
(kun ĉiuj landoj)

S-ro Julius Biik>w, Kinkelstr. 5, PI., hfi

P E T O J  K A J  P R O P O N O J
'  * "  *> “  •* • . ..••• ■ * * * \* i- * • m'r  '

AGENTECOJN por ĉiuj landoj , prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu reppondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26. V ,

ATENTU KOMERCISTOJ. — Granda Esperanta komerca firmo, 
fondita en 18®) de S-ro Diako Diakov, eli Haakovo, Bulgara jo, 
ametas kaj disvendas tabakon .Balkano. ‘ Ĉiam granda provilo de
malnovaj bonegaj tabakoj.

BELA MONDO, 2 volumojn, verde binditajn, deziras vendi 
S-ino M. Henkel, Nlcolaistr. 18. Prezo Sm. 22.

ĈIUJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke ne povas esti festo, 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo sen ESPERANTO, burgunda 
ŝaŭmanta vino por Esperantistoj, de S-ro Gaston Charcousset 
Esperantia entrepreno). Bonega kvankam malkara: Petu senpagan 
esperantan prezaron de J. Pion-Mulle r, 21, me de Lorraine, Beaune,

PENSION - LERNEJO: 17 S t  Stephen'® Square, London W, 
D-ro O'Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

-------— — ------------- ■---------------------------------------------------- — -------------------------------------------------------- ►.------- ....

REPREZENTADO. — S-ro AJekso, Popov komercisto,Vicdelegito 
de UEA, Batak, Peŝtersko, Bulgarujo, deziras reprezentadi fabrikojn 
de terkulturaj tabulega} k. c. mafinoj, kaj instrumentoj. Mi donas 
garantion, se bezone. Oni sendu katalogojn ktp. Aŭstrio preferata.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas 
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski p r .3, Moskvo.

TESTUDOJ, gardantoj kontraŭ la insektoj en la gardenoj. Du 
belaj testudoj kontraŭ poŝtmandato de Sm. 2.500 por Eŭropo; ekster 
Eŭropo oni aldonu la pofitelspezojn. Adreso: H. Manaon, Librejo 
Esperanto, Feiryville (Tunizio). v

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! Cm vi. volas Spari monon?
Se jes, kiam vi deziras aĉeti kian ajn komercaĵon francan, turnu vin i 
al la finno Remy kaj K-to. Cl profitigos vin je parto de diskonto 
ricevota de la fabrikistoj pri ĉiuj artikloj. Skribu petojn (kun re
spondkupono) al Remy kaj K-io, Komerckonsuto de UEA, Boite 450 
(poŝtkesto), poste centrale, Paris.

FILATELISTOJ. — Dek aŭ pii multe da diversaj austriaj jubileaj 
poŝtmarkoj intersango» A  Ptaĉovsky, Lorecka ui., Kutna Hora,
Austrio, Bohemujo. ' ? 7 ' tV ' ’ - •

K A Z T B A N C I L O J
P r e z o j :  B i t i .  0 . 6 0 0  — S a » .  S S . S O O

a f r a n k i t e  ĉi u l a n  d e a !
— P e t u  p r e z a r o n  I —

Berlin,
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wGNOM*, plej malgranda raza aparato
e) b o neg e  nikelita

kaj
polurita metalo.
La aparato, o p o r
tune portebla en la

veŝtpo&o
havas dupartan, 
forte arpentitan
tenilon kaj estas 
liverata kun du 

klingoj.

P re z o :  Sm. 1.750,
afrankite ĉien p o s t

(Vera grandeco) ricevo de  la pago .

REINHOLD KETELHUT, BerllnS.W .ll, Halleschestr. 13.
(K#*l»to df ta Esperantista Societo Merkur.)

Belega fingro-ringo
kun verda Esperanto-stelo

1,300 Sm el pura a rg en to  [Ep. 800]
2,000 „  sam e sed orum ita
(afrankite ĉiulanden, garantio je ĉiu peco!)

Por ricevi gustan grandon de la ringo, bonvolu sendi 
mezuron, diametro je milimetroj; alie Jongo, mezurata per 
«nureto, Iau diko de la fingro. Pago per postuladoj aŭ trans- 
pagiio. — GEORG REINEk , Berlin-Rummelsburg 7.

L. F. KAHAN
BERLIN S.O. 26

D r e s d e n e r s t r a t o  5

fiepreze&taBto de iran tojn ! 4  U&k
Fabriki f*t: Metalaj numerotnaŝinoj,
poSto-stampoj kaj stampo-kusenoj.
<M>000

Por:
Potejoj
Papercjoj
Bankoj

^ o o o o o

On*/,! *

Q>\
U** 

K*t<

P e lta j taj 
Fervojaj
oficejoj

ooooo

O n i n e p r e  p o s tu lu  la  k a t a lo g o n  s e n p a g a n  
En Ĉiu lando mi sercas reprezentantojn

kaj agentojn.

Georg F. Klete, Lŭbeck, Postfach 51, (Germanujo).
Kom erca entrepreno, pli ol 25-jara praktikado. Informejo, 

A gentejo , en- kaj eksporto. K ontulo  de  Ĝekbanko.

Franco v̂ ara* af»*018* bonegaj edukiteco kaj instruit-
9 eco, deziras en Francujo aŭ fremdlando oficon, 

prefere kiel sekretario aŭ korespondisto. Li scias redakti, 
konas la kontregistrado^ Por referencoj sin turni al Kapitano 
Martin, 112« Rĉgiment d ‘infanterie, Antibes, Francujo.

HOLDEN
liveras Botojn , ŝu o jn ,  

Sandalojn, Pantoflojn, 

Kaŭĉukajn ŝu o jn ,  

ŝ tru m p o jn  kaj S t r a n d 

etojn . ĉ iu j  ekskluzive 

laŭ la tipo  * Naturformo*

HOLDEN FRATOJ
3 ,  H a r e w o o d  P l a c e ,  O x f o r d  C i r c u s ,  L o n d o n  W . 
K atalogoj senpage. O ni paro las E speran te .

La artefarita

/UTM O NTARS0N M

* i

i a . . .  j ? » . ,  * * « r ,

• ,  * /

f )
B A N O

t f

. . r ,  ‘ v )  V

I »

BERLIN N W  6, Luisenstr. 
Oni parolas esperan te!

51 .

Nova k o rae metodo!
P o r  m alsanoj de  la asimilo, 
de  la s a n g o  kaj po r m al
sanoj de la koro  kaj de  la 
nervoj k .a .  O ni m endu  p ro 
spek to jn  esperantajn  (sen
page)  aŭ  broŝureton (2 0  Sd.).
—  D U  FA K K U RA CISTO J. 
D irek to ro : D-ro BREIGER.

• .. , \  • . . .  • « .  V • 9  *

La viroj, kiuj deziras esti sanaj, sendu slan adreson al 
.Komerco1*, Lodz, Rusujo, Polujo, Konstantinovska 49, kle 
lli ricevos senpagan konsilon.

iilii

<Jn&o ffift/fa n
Agrable facilfluanfa
Postulu prospekton 
perantan kaj senkostan.

specimenon
#1 fabrikanto

f l i Vieno [Austrio
% -'V. ■ .. ^  * m m mt * » * » * » •  •  • • • • • • • i

s.
PRESEJO BOCHLEJt A K O , BERMO


